Notulen ALV ChristenUnie Utrecht
Datum: 30 januari 2017
Tijd: 19.30 - 20.00 uur
Locatie: The Colour Kitchen, Oudegracht 214
Aanwezig: Anton Poelarends, Herman Smits, Jolande Uringa, Maarten v/d Sloot, Bert van Bemmelen,
Trineke Palm, Willemieke Visscher, Jedidja Inkelaar, Pia Maas, Maaike Niemeijer-Schaap, Lambert
Pasterkamp, Bas Lont, Suzanne van Putten, Maarten van Ooijen, Anthonie Drenth en Mirte Looijenga
1. Opening
Herman leest uit de bijbel het gedeelte waarin Johannes en Jacobus ruziën om wie de belangrijkste
is. Belang om hierbij stil te staan in de tijd van de verkiezingscampagne waar profileren voorop staat:
we moeten de ander dienen! Herman begint de vergadering met gebed.
2. Agenda vaststellen
Bas: ik heb nog geen namen voor de selectiecommissie en programmacommissie voorbij zien komen.
Ik stel voor dat we beslissen dat het bestuur hierover zeggenschap krijgt.
Herman: We kunnen de opdracht voor beide commissies wel vaststellen. De bemensing wordt dan
gemandateerd over het bestuur. De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
3. Notulen 7 november 2016
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.
4. Post
Er is geen relevante post binnengekomen.
5. Mededelingen bestuur en fractie en vooruitblik verkiezingscampagne
Maarten en Jolande vertellen over een aantal zaken waar ze mee bezig zijn: opkomst jihadisme;
thuisonderwijs en erfpacht. Daarnaast gaat onze fractiemedewerker Anton trouwen en tegen de
zomer stoppen met zijn functie omdat hij gaat verhuizen.
Herman doet de bestuursmededelingen. Het bestuur zoekt naar een voorzitter. Jaap Jan Krikken zou
dit op zich nemen maar heeft zich om persoonlijke redenen teruggetrokken. Wij zijn dus weer op
zoek naar een voorzitter. Willen jullie mee zoeken? In Utrecht willen we voor de verkiezingen op 4 en
11 maart in actie komen. We gaan afvalprikken en op 11 maart gaan we vrijwilligersacties te doen.
We moeten nog even vastzetten wat wij gaan doen. Wellicht een variant op de medailletour. En we
gaan posters plakken! Dus als je mee wil doen heel graag!
Maaike voegt hieraan toe dat we de posters 3 a 4 weken voor de verkiezingen willen ophangen.
Jolande geeft nog aan dat posters plakken met koffiemelk ook heel goed werkt.
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6. Opdracht selectiecommissie en profielen vaststellen
De opdracht wordt vastgesteld. Trineke Palm, KlaasJan Baas en Christien Uringa gaan in de
commissie. Vanuit het bestuur is Ard Bezemer betrokken. We zoeken nog een laatste persoon. Voor
de zomer willen weten wie de lijsttrekker wordt. De rest van de lijst stellen we vast in de ALV in het
najaar.
7. Opdracht programmacommissie vaststellen
De opdracht wordt vastgesteld. Korienke Smit, Anneloes Voorberg (uit het bestuur), Jedidja Inkelaar
(uit de fractie), Jeroen van Oort en Herman Smits (bestuur) gaan deze commissie bemannen.
8. Installatie selectiecommissie en programmacommissie
Maaike meldt dat we ook nog aan de slag gaan met een campagnecommissie. Daar kunnen mensen
zich dus nog voor opgeven.
9. W.v.t.t.k.
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
10. Rondvraag
Bert van Bemmelen vraagt wat de fractie voor daklozen kan doen: zouden de boten aan het Zandpad
niet als onderdak gebruik kunnen worden? Er wordt even over doorgepraat en Maarten en Jolande
geven aan er later met hem over door te willen praten.
11. Sluiting
De vergadering wordt afgesloten.
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