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Tweede Kamerverkiezing en Gemeenteraadsverkiezing  

Dit jaar stond in het teken van twee verkiezingen. De Tweede Kamerverkiezing  en de 

voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezing 2018. 

Communicatie naar leden 
We hebben zoveel mogelijk na elke raadsvergadering een e-komma naar de leden gestuurd, zodat de 

leden op de hoogte bleven van de actuele politieke situatie en de standpunten van de ChristenUnie. 

En van zaken vanuit het bestuur. 

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

notulen gemaakt. 

Ledenvergaderingen 
In 2017 zijn 2 ledenvergaderingen gehouden. 

De ledenvergadering van 23 maart stond in het teken van  de beide verkiezingen. We namen tijd 

voor een terugblik op de Tweede Kamerverkiezing  en er werden een aantal zaken besloten  ten 

aanzien van de Gemeenteraadsverkiezing 2018. Doen we mee? Ja, de vergadering stemt in. We 

stellen een selectiecommissie en een programmacommissie in. We nemen een besluit over het niet 

aangaan van een lijstverbinding. Binnenkort zal dit worden afgeschaft, dus we besluiten daarom hier 

geen energie meer in te steken.  En na de pauze is er gelegenheid om mee te denken met het 

programma voor de gemeente Barneveld. De najaarsledenvergadering staat helemaal in het teken 

van de gemeenteraadsverkiezingen 2018. De kandidatenlijst wordt vastgesteld. De top 10 wordt 

gepresenteerd. De fractieleider houdt een speech, het programma wordt besproken. De campagne 

wordt ingeleid. En er worden foto’s gemaakt van alle kandidaten. 

Bestuur 
Hoewel het bestuur in het voorjaar nog niet was aangevuld met PR leden, werd de campagne voor de 

Tweede Kamerverkiezing  wel georganiseerd door twee betrokken jonge leden. Inmiddels is er 

iemand gevonden die zich beschikbaar stelt als PR lid.  Omdat de voorzitter aftredend is, zijn we nog 

op zoek naar een nieuwe voorzitter. Bestuurslid “politieke zaken” moet door drukke werkzaamheden 

haar taak als bestuurslid neerleggen. Om haar taken binnen het bestuur te laten doorlopen, zoeken 

we ook nog een lid “politieke zaken”.  

Landelijke en provinciale vergaderingen 
Het bestuur van de ChristenUnie Barneveld is in 2017 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.  



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.  Ook is er dit jaar een gesprek geweest met 

de fractievoorzitter. Aan het eind van het seizoen is er een gezellige avond geweest voor fractie en 

bestuur. Begin oktober hebben we samen met de fractie een avond georganiseerd voor de “top tien”  

van de lijst in het Gemeentehuis. 

Promotionele acties 
In januari is er een vrouwenevent georganiseerd.  Een inspirerende ochtend waar ongeveer 25 

vrouwen op af kwamen. Een aantal vrouwen vertelden over hun passie, voor politieke of 

maatschappelijke zaken.  

Voor de tweede Kamerverkiezing zijn er diverse acties geweest. O.a. Lampjes actie, tasjes actie. Ook 

de posters zijn opgehangen op de verkiezingsborden. Daarnaast probeerden we ons door het jaar 

heen te presenteren. In september zijn een aantal (fractie) leden langs alle dorpen van Barneveld 

gegaan om te horen wat mensen belangrijk vinden voor ons dorp. Ook tijdens Candlelight Barneveld 

heeft de ChristenUnie zich gepresenteerd.  De fractievoorzitter mocht het startschot geven voor de 

oudejaarsduik. 

We mochten onder Gods zegen ons werk doen. 

John Jaspersen, voorzitter & Ankie Buit, secretaris 


