Activiteitenverslag 2016
Door Mirte Looijenga (bestuurssecretaris)
In vogelvlucht
2016: een jaar zonder verkiezingen maar waarin we als ChristenUnie Utrecht volop in beweging waren!
We kijken in vogelvlucht naar wat dit jaar ons bracht:
 Op 15 januari openden we het jaar met elkaar met een
nieuwjaarsborrel;
 We beginnen het jaar middenin de vluchtelingencrisis en het debat
over het recht op bed, bad en brood. In januari wordt bekend
gemaakt dat Utrecht 3 locaties in Utrecht klaar gaat maken om
vluchtelingen te ontvangen;
 Op 4 maart organiseren we weer een borrel;
 Op het Partijcongres van 13 juni 2015 is er besloten tot een nieuwe
partijstructuur. Op het congres zijn de landelijke statuten
aangepast en is ook het (vaste) format voor de lokale statuten
gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat de ChristenUnie Utrecht van een
kiesvereniging een afdeling wordt. Dit wordt formeel aangepast
worden tijdens een Algemene ledenvergadering op 23 maart. We
zijn niet langer een kiesvereniging, maar een afdeling: alle leden
van de ChristenUnie worden nu rechtstreeks lid en hebben voluit spreek- en stemrecht in zowel
vergaderingen van de Provinciale Unie alsook op landelijke congressen;
 Op 1 juli organiseren we een goed bezochte zomerborrel;
 We versturen in de zomer een kaart naar al onze leden
waarin we ook onze ledenactie aankondigen: doel is om in
2016 ons 300e lid te verwelkomen;
 Na de zomer 2016 zijn we als bestuur druk met de
voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018:
we maken het begin met het nadenken over de planning en
het formeren van een selectiecommissie (voor de kieslijst);
een campagnecommissie en een programmacommissie;
 In het najaar wordt duidelijk dat onze voorzitter, Reint Baas,
op korte termijn gaat verhuizen naar Den Haag en zodoende
ons bestuur gaat verlaten. We zetten als bestuur de vacature van voorzitter open;
 Op 2 november organiseren we een dankdagactie op de Stadhuisbrug: we vragen
voorbijgangers om op te schrijven waar ze dankbaar voor zijn. Wat een positiviteit leverde dit
op!;
 Op 7 november hebben we een ALV en praten we met onze leden door over de koers van de
ChristenUnie. We starten de avond met een aantal korte algemene agendapunten, en nemen
onder andere afscheid van onze voorzitter Reint Baas. De focus van de avond ligt op het tweede
gedeelte van de avond: we lichten de plannen voor de komende campagnes toe en bespreken
het landelijke verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Onze eigen Utrechtse Hanneke Palm
komt een toelichting geven over de totstandkoming en de inhoud van het
verkiezingsprogramma. Er is alle ruimte om hierover door te praten en we bereiden ook enkele
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moties voor over het verkiezingsprogramma die we als afdeling Utrecht indienen op het
landelijk congres van 26 november.
Het bestuur
Het bestuur bestond in 2016 grotendeels uit zes personen en we sloten het jaar af met een bestuurslid
minder. We hebben afscheid genomen van Reint Baas als voorzitter en Herman Smits heeft tijdelijk
naast zijn taak als politiek secretaris ook de voorzitterstaak overgenomen. Het bestuur bestond eind
2016 uit twee mannen en drie vrouwen, allen twintigers en dertigers. Het bestuur is zevenmaal bijeen
geweest voor een bestuursvergadering. Tijdens de vergaderingen werden de lopende zaken besproken
en plannen gemaakt voor de komende periode. Daarnaast is er in januari en november een Algemene
Ledenvergadering georganiseerd. Deze stonden in het teken van de nieuwe partijstructuur, het
landelijke verkiezingsprogramma van de ChristenUnie
in 2017 en jaarlijkse financiële zaken. Er is regelmatig
overleg tussen het bestuur en de fractie, in 2016
bestaande uit twee raadsleden en ondersteunende
fractiemedewerkers. Ook is het bestuur
vertegenwoordigd op diverse landelijke en provinciale
vergaderingen en bijeenkomsten. Tevens heeft het
bestuur een afvaardiging in het Stichtingsbestuur van
de fractie.
Ledenbinding
In 2016 hebben we samen met de fractie hard gewerkt om de betrokkenheid van onze leden te
vergroten. Zo hebben we doorgezet met het concept van fractiepartners, het inzetten van een aantal
experts op een vakgebied. Ook zijn de rondetafelgesprekken gecontinueerd voor iedereen die wil
meedenken en –praten over een actueel thema. Er is gesproken over Tivoli Vredenburg, de zorg voor de
schepping (‘Groengelovig op 3 juni); biodiversiteit (samen met GroenLinks); en het inhoudelijke
landelijke verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Deze aanpak gaan we doorzetten in 2017. Naast
deze inhoudelijke bijeenkomsten is ook de open fractievergadering weer georganiseerd en willen we
onze leden ook de gelegenheid geven om in een informele setting bij elkaar te komen. Daarom
organiseren we regelmatig een borrel in de Winkel van Sinkel, waarbij het eerste drankje op kosten van
de partij is. Er zijn ongeveer 30 leden actief die we vaker verwelkomen en per borrel ligt de opkomst
rond de 10 personen (uitgezonderd de nieuwjaarsborrel die altijd druk bezocht wordt). Ons ledenaantal
groeit gestaag: we hebben bijna 300 leden!

2

Financieel Jaarverslag 2016
ChristenUnie Utrecht
Opgesteld door de penningmeester met goedkeuring door de rest van het bestuur.

Resultatenrekening 2016
INKOMSTEN
Contributie
Rente
Giften
Bonus Ledenwerving
Resultaat uit eigen vermogen
TOTAAL

UITGAVEN
2.092,51 Afdelingskosten
24,09 ChristenUnie avonden
0,00 Kosten ALV
35,00 Reservering verkiezingen
427,31 Permanente Campagne
2.578,91 TOTAAL

214,85
345,60
265,95
1.200,00
552,51
2.578,91

Begroting 2016
INKOMSTEN
Contributie
Rente
Giften

UITGAVEN
Bestuurskosten
2.000,00 (afdelingkosten
50,00 ChristenUnie avonden
0,00 Kosten ALV
Reservering verkiezingen

Vrijmaken eigen vermogen tbv
permanente campagne
TOTAAL

Permanente campagne
500 collegetour2016
2.550,00 TOTAAL

150,00
450,00
250
1.200,00
500,00
2.550,00

