
3. Commissie ChristenUnie Utrecht 

Dit overzicht is opgesteld per oktober 2022 om inzicht te geven in de commissies die 

momenteel actief zijn binnen de afdeling ChristenUnie Utrecht. In de meeste commissies is 

ruimte voor nog één of twee geïnteresseerde leden, dus neem gerust contact op met het 

verantwoordelijk bestuurslid voor verdere informatie. 

 

Diversiteitscommissie 

De diversiteitscommissie is momenteel in opstart met een nieuwe samenstelling en is met 

name op zoek naar leden met verschillende culturele achtergrond. De vorige 

diversiteitscommissie heeft in haar evaluatie (zie 2. Evaluatie diversiteitscommissie) 

aangegeven dat een diverse partij met steun van een brede, christelijke gemeenschap een 

lange termijn doel is en focus nodig blijft hebben. De commissie ondersteunt de afdeling 

diversiteit te bevorderen en organiseert een introductiecursus (2 avonden). 

Verantwoordelijk bestuurslid: Vacature bestuurslid Diversiteit & Talentontwikkeling 

 

CU Talk  

CU Talk organiseert inhoudelijk politieke avonden waarin ze thema’s aankaart die aansluiten 

bij ChristenUnie en actueel zijn in de samenleving. De commissie brainstormt over thema’s, 

sprekers en inhoud, en werkt hierin samen met de Raadsfractie. 

Verantwoordelijk bestuurslid: Jelmer Joustra 

 

Content team 

Het content team houdt zich bezig met ‘content’ die ChristenUnie Utrecht deelt via sociale 

media, nieuwsbrief en de website. Ze brainstormen over vorm en inhoud, en regelen dat 

hierover wordt gedeeld. 

Verantwoordelijk bestuursleden: Juliette van de Beld en Joël Visser 

 

Gebedsteam 

Het gebedsteam organiseert een aantal keer per jaar gebedsbijeenkomsten, van 

ChristenUnie voor Utrecht. Er is een lopende gebedsnieuwsbrief die naar een grote groep 

kerken en betrokkenen wordt gestuurd, die worden uitgenodigd voor de 

gebedsbijeenkomsten. Het gebedsteam is nog in opstart, dus we horen graag als je hierbij 

wil aanhaken!  

Verantwoordelijk bestuurslid: Juliette van de Beld  

 

Studententeam 

Het studententeam is een groep van studenten die op een laagdrempelige manier kennis 

maken en mee kunnen denken bij de lokale politiek. Momenteel moet het studententeam 

weer nieuw leven worden ingeblazen, we horen het graag als je hierbij betrokken wil zijn! 

Verantwoordelijk bestuurslid: Joël van Eerde 

 

Themagroep Klimaatrechtvaardig & Themagroep Samenredzaamheid 

Verdere toelichting op de themagroepen zie 1. Voorstel themagroepen 

Verantwoordelijk bestuursleden: Juliette van de Beld en Joël van Eerde 

 

In aanloop naar de verkiezingen in 2026 worden de volgende commissies opgezet: 

Selectiecommissie, programmacommissie en campagnecommissie 

 



Andere manieren om betrokken te zijn: 

Naast de commissies zijn er leden betrokken, bijvoorbeeld bij: 

- Campagne acties die we organiseren, bijvoorbeeld rondom Sint Maarten 

- Foto’s maken van events  

- Kascontrole uitvoeren in voorjaar 

- Bezoeken open fractievergaderingen  

- Meedenken met fractie op basis van expertise  

- Stichtingsbestuur (beheert budget van gemeente Utrecht voor fractieondersteuning) 

- Actief binnen Provinciale Unie van ChristenUnie 

- Bezoeken landelijke congressen  

- En nog vele mogelijkheden om bij de landelijke partij actief te zijn, bijvoorbeeld in 

landelijke themagroepen of het veelkleurig netwerk 

 

Lijkt het je interessant om betrokken te raken, maar zoek je nog waar, wat, hoe? Neem 

contact op met het bestuur en we denken graag met je mee. 

 


