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Ledenwerving
Dit jaar heeft in het teken gestaan van ledenwerving. In het voorjaar zijn veel leden gebeld door het
bestuur, ondersteund door de fractie en enkele vrijwilligers, met de vraag of zij iemand wisten die we
konden benaderen om lid te worden. Vervolgens zijn ook deze mensen gebeld. Daarnaast heeft
bestuur en fractie in persoonlijke contacten geprobeerd mensen lid te maken. Dit heeft al met al
ruim 20 nieuwe leden opgeleverd.
Voor deze nieuwe leden kreeg de lokale kiesvereniging een extra bijdrage van de landelijke partij.
Het bestuur heeft besloten deze bijdrage te gebruiken om de nieuwe leden te verrassen met een
taart.

Provinciale en waterschapsverkiezingen
18 maart 2015 zijn er Provinciale en waterschapsverkiezingen geweest. De lokale kiesvereniging
heeft deze ondersteund door het provinciale campagneteam bij te staan bij een campagneactiviteit
tijdens de opening van het station Barneveld-Zuid, waar we de reizigers van en naar dit station een
koek met ChristenUnie logo hebben aangeboden.
De zaterdag voor de verkiezingen is in zowel Voorthuizen als Barneveld met een stand campagne
gevoerd.
Tenslotte zijn de kandidaten uit Barneveld, die op de lijst voor het waterschap stonden, via een
advertentie in de krant bij de lezer onder de aandacht gebracht.

Structuurverandering ChristenUnie
In de najaarsvergadering van 19 november zijn de aanwezige leden unaniem akkoord gegaan met het
omvormen van de kiesvereniging tot een afdeling van de landelijke ChristenUnie, en heeft de daarbij
behorende nieuwe statuten goedgekeurd. Het bestuur van de kiesvereniging is hierop ook verkozen
als bestuur van de afdeling. Het bestuur heeft hierna de daarvoor benodigde papieren overgedragen
aan het door het landelijk partijbureau aangewezen notariskantoor, die de administratieve
afhandeling verder heeft afgerond.

Communicatie naar leden
In 2015 heeft de kiesvereniging 4 maal een nieuwsbrief naar de leden gestuurd. Deze bevatte naast
bestuursnieuws, een overdenking en een column, voornamelijk informatie vanuit de fractieleden
over actuele politieke onderwerpen en het standpunt van de fractie hierin.
Voor informatie die snel de leden moest bereiken hebben we een aantal keren een e-news naar de
leden gestuurd.

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

Ledenvergaderingen
In 2015 zijn 2 ledenvergaderingen gehouden.
De ledenvergadering van 19 maart stond in het teken van de 3 decentralisaties, en de financiële
rapportage van zowel de campagnegelden als de afrekening 2014 en de begroting 2015. Op deze
vergadering is ook de nieuwe penningmeester door de het bestuur voorgedragen en door de leden
benoemd. Wethouder Hans van Daalen en de directeur van Welzijn Barneveld heeft met de
aanwezige leden gesproken over de vormgeving van de 3 decentralisaties in Barneveld.
De vergadering van 19 november stond in het teken van de omvorming van de kiesvereniging naar
een afdeling. Daarnaast zijn de leden geïnformeerd over de inspanningen van het college rond
vluchtelingenhuisvesting. Ook heeft een aantal mensen verteld over hun betrokkenheid bij deze
nieuwe inwoners van Barneveld, en hun inspanningen om deze mensen wegwijs te maken en te
helpen met integratie in onze samenleving.

Aanvulling/vervanging bestuur
Pieter Lanting is door het bestuur voorgedragen als nieuwe penningmeester en in de
ledenvergadering verkozen als nieuwe penningmeester. Er heeft een gedegen en soepele overdracht
van de taken tussen de nieuwe penningmeester en de demissionair penningmeester
plaatsgevonden, waardoor het financiële beheer van de kiesvereniging naadloos is voortgezet.
We sluiten het jaar dus af met 1 vacature in het bestuur: een promotor. Door het vertrek van de
campagneleider uit Barneveld, die zich inspande om het gemis aan promotor binnen het bestuur op
te vangen, is invullen van deze vacature wel belangrijker geworden.

Landelijke en provinciale vergaderingen
Het bestuur van de ChristenUnie Barneveld is in 2015 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. Door de korte termijn tussen
het beschikbaar komen van de stukken en de landelijke vergaderingen is het niet mogelijke deze in
een vergadering met de lokale leden te behandelen.

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 zijn we als bestuur aanwezig geweest
bij de installering van ons burgercommissielid.
In de zomer van 2015 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
Samen met de fractie heeft de ChristenUnie zich tijdens Candlelight Barneveld gepresenteerd. Hierbij
zijn versnaperingen uitgedeeld, zijn wensen voor Barneveld verzameld, en is aan ledenwerving
gedaan. Evaluatie van deze aktie heeft aangegeven dat we zulke niet verkiezinggerelateerde
straatacties vaker willen doen.
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