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Afscheid 

We begonnen dit jaar met afscheid nemen. Op vrijdag 8 januari hebben we tijdens een gezellige 

avond met fractie en bestuur afscheid genomen van onze campagneleider Kees Heek. 

Ledenwerving 
Ook dit jaar hebben we gezocht naar mogelijkheden om nieuwe leden te werven. Eind februari 
waren we aanwezig bij een optreden van de band Trinity.   

Ook hebben we kerken benaderd of we het blad van de ChristenUnie op de leestafel mogen 
neerleggen.  

Communicatie naar leden 
Op 6 juni verscheen de eerste e-Komma.  De afgelopen jaren hebben we vaak gesproken binnen het 

bestuur en tijdens ledenvergaderingen over ons blad “Komma”. We gaven dit blad vier keer per jaar 

uit.  De “komma” bevat naast bestuursnieuws, een overdenking en een column, voornamelijk 

informatie vanuit de fractieleden over actuele politieke onderwerpen en het standpunt van de fractie 

hierin.  

Omdat bijna alle leden tegenwoordig gebruik maken van de computer besloten we over te stappen 

naar de e-Komma. Voordelen van de e-Komma zijn: een snelle, minder bewerkelijke, en goedkopere 

manier om informatie naar onze leden te communiceren. Dit betekent dat we ook minder een 

beroep hoeven doen op onze vrijwilligers. Maar  zolang er leden zijn die geen gebruik maken van een 

computer,  willen we het blad “Komma” in ieder geval één keer per jaar blijven uitgeven.  

Alle bezorgers hebben we bedankt via een brief en attentie voor hun inzet om de Komma elke keer 

weer te bezorgen. 

Na elke raadsvergadering willen we een e-komma uitgeven. 

Voor informatie die snel de leden moest bereiken hebben we een aantal keren een e-news naar de 

leden gestuurd. 

In oktober hebben we met een aantal leden een brainstormavond/inspiratieavond gehouden, 

waarbij de volgende vragen centraal stonden: hoe kunnen we de promotie het beste vorm  geven, 

hoe kunnen we meer inhoud geven aan het vinden van nieuwe politieke talenten en hoe kunnen we 

de afdeling aantrekkelijker maken voor jongeren om lid te worden en zich in te zetten. 

Bestuursvergaderingen 
Het bestuur kwam dit jaar zeven  keer bij elkaar om te vergaderen. Van deze vergaderingen zijn 

notulen gemaakt. 

Ledenvergaderingen 
In 2016 zijn 2 ledenvergaderingen gehouden. 



De ledenvergadering van 17 maart stond in het teken van  het onderwerp “Afval bestaat niet”. Peter 

Spruijt,  ons raadslid, leidde deze avond dit onderwerp in. Hij is woordvoerder voor het onderwerp 

milieu en verdiept zich in het afvalbeleid. Het was een actueel thema en werd besproken in de raad.  

De vergadering van 3 november stond in het teken van de komende Tweede Kamerverkiezingen. We 

bespraken het verkiezingsprogramma. Er werden amendementen ingediend. Een aantal kwamen 

door de stemming en hebben een plek gekregen richting de landelijke vergadering in Nijkerk op 26 

november. 

Bestuur 
Het is ons dit jaar nog niet gelukt om de vacature van promotor ingevuld te krijgen. Wel hebben Tijs 

Nooteboom en Rik van Huigenbos aangegeven iets te willen betekenen voor de ChristenUnie. Ze 

zullen de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen  organiseren. Graag zouden we het bestuur 

willen uitbreiden met twee promotors. Een technische en een creatieve geest, die samen de 

permanente campagne op zich zouden willen nemen. Daardoor zou  het bestuur ook iets groter 

worden, zodat we meer zaken op zouden kunnen pakken. 

De voorzitter heeft dit jaar een cursus gevolgd: “mensen betrekken bij de CU”. 

Landelijke en provinciale vergaderingen 
Het bestuur van de ChristenUnie Barneveld is in 2016 op beide landelijke vergaderingen aanwezig 

geweest. De stukken daarvoor zijn vooraf door de daartoe aangestelde bestuursleden bestudeerd, en 

met een advies over het standpunt aan het hele bestuur voorgelegd. De najaarsvergadering is 

voorbereid samen met de leden. ( zie ook; ledenvergaderingen) 

Contact met de fractie 
Het bestuur streeft er naar om iedere fractievergadering een vertegenwoordiging van het bestuur af 

te vaardigen. Daarnaast nodigen we elke bestuursvergadering een vertegenwoordiging van de fractie 

uit. Dit houdt het contact tussen fractie en bestuur open.  

In augustus is er een gezamenlijke start avond geweest van bestuur en fractie. Dit bestond uit drie 

delen: Gezellig samenzijn, gebed, en het bespreken van een casus, met als doel: hoe brengen we 

over wat we vinden. 

In het najaar zijn door een delegatie van het bestuur met alle raadsleden, en het burgercommissielid, 

gesprekken geweest over hun functioneren, hun ambities, ook na deze periode, en verbeterpunten. 

De opmerkingen over het functioneren van de fractie als geheel zijn hierna geanonimiseerd 

doorgesproken met de fractievoorzitter. 

Promotionele acties 
Met Valentijnsdag zijn we de straat op gegaan. We deelden bloemen en hartjes uit om aandacht  te 

vragen voor het huwelijk. 

Ook tijdens Candlelight Barneveld heeft de ChristenUnie zich gepresenteerd.  
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