Activiteitenverslag 2019/2020
Door Joël van Eerde (bestuurssecretaris). Dit activiteitenverslag beslaat, anders dan
voorgaande activiteitenverslagen, 2 jaren. Dit komt omdat het voorheen gebruikelijk was om
in het activiteitenverslag niet het voorgaande jaar, maar het jaar daarvoor te bespreken. Als
bestuur hebben we besloten om dit recht te trekken, aangezien het makkelijker en
informatiever is om het afgelopen jaar te bespreken.
2019
Dit jaar stond in het teken van de provinciale verkiezingen. Op 20 maart won de
ChristenUnie maar liefst 4 zetels in de provincie Utrecht en mocht zij toetreden tot de
coalitie. Hoewel een gewin voor de partij, verloor het bestuur van de ChristenUnie gemeente
Utrecht wel twee leden. Zowel Henriëtte Rikkoert (fractievoorzitter) als Jeroen van Oort
(statenlid) verlieten het bestuur om als statenlid aan de slag te gaan.
We organiseerden in 2019 ook weer een nieuwjaars- en een zomerborrel. Georganiseerd in
respectievelijk de Colour Kitchen en SOIA (strand oog in al).
Op 11 maart was er een collegetour in de
doopsgezinde kerk. Tweede kamerlid Carla
Dik-Faber, eerste kamerlid en vroeger
raadslid van de gemeente Utrecht Mirjam
Bikker en Antonie Fountain gingen met
elkaar in gesprek.
We hebben ook een succesvolle
winterjassenactie gehouden. Hierbij
hebben we maar liefst 300 winterjassen
opgehaald voor dak- en thuislozen in
Utrecht.

Bestuurlijk
Henriëtte en Jeroen werden vervangen door Suzanne Jongsma (politiek secretaris en
penningmeester) en Joël van Eerde (secretaris). Daarnaast nam Annebeth Roor de rol van

voorzitter op zich en werd Joël Visser bestuurslid permanente campagne. Ook werd Harmen
van Doorn algemeen bestuurslid
2020
Dit jaar kende geen verkiezingen. Desalniettemin zaten de fractie en het bestuur niet stil. De
voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn al in gang gezet!
De eerste CU-Talk werd georganiseerd op
2 maart met als onderwerp ‘Bubbelbuurt.’
Ook de 2e CU-talk op 26 juni kon online
doorgaan met als onderwerp ‘Utrecht na
Corona.’
Helaas konden door Corona een aantal
activiteiten geen doorgang vinden.
Hieronder vielen de ‘welkom bij de CU dag’
en de ‘Jubileumactie’
De nieuwjaarsborrel vond plaats op 10
januari bij café Ganspoort. En ook de
(Na)zomerborrel kon doorgaan (met
handhaving van de maatregelen) bij SOIA
op 11 september.

