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Jaarverslag 2021

Wij voelen ons gezegend dat we ook afgelopen jaar voor de ChristenUnie in Amersfoort het bestuurswerk hebben kunnen verrichten. Voorliggend een beknopt jaarverslag van de werkzaamheden van het
bestuur in 2021.
Het bestuur is in haar samenstelling gewijzigd. Peter de Putter (januari) en Frits van Arkel (november)
hebben afscheid genomen van het bestuur. Bea Achterbergh heeft aangegeven ook te zullen stoppen
met het bestuurswerk en rond haar taken eind 2021 af met uitzondering van haar taken m.b.t. het proces rondom de gemeenteraadsverkiezingen. Bas Verheij is bereid gevonden om tot het bestuur toe te
treden als penningmeester. Simone Spijker heeft uiteindelijk toch moeten concluderen dat het bestuurswerk niet te combineren is met haar andere werkzaamheden en ziet af van haar rol in het bestuur.
Bestuur en fractie hebben regelmatig overleg. Fractievergaderingen zijn bijgewoond, voortgangsgesprekken zijn gevoerd. Ook landelijke congressen zijn bijgewoond. We zien dat de fractie zich middels
moties en amendementen laat gelden en dat er ook regelmatig een voortrekkersrol wordt genomen bij
lastige politieke processen. Onze wethouder Menno Tigelaar heeft zich ook dit jaar hard gemaakt voor
lastige dossiers op het gebied van o.a. wonen, sociale basisinfrastructuur en wijkteams.
De algemene ledenvergaderingen en politieke café’s waren een uitdaging om te organiseren door de
beperkende maatregelen vanwege covid maar we zijn er toch in geslaagd om online en offline dit jaar
regelmatig samen te komen. Onder andere de bijdrage van Don Ceder op de ALV, de (digitale) bijeenkomst met Marcel Koning rondom het thema ‘vertrouwen in de overheid’ en het event rondom de verkiezingen op de Eemland hoeve zijn mooie momenten om op terug te kijken.
Het jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen is traditiegetrouw een druk jaar voor een bestuur. 2021
was hierop geen uitzondering. De selectiecommissie heeft een uitgebreid advies ten aanzien van de
kandidatenlijst geformuleerd na een zeer zorgvuldig proces. De programma commissie bestond uit een
gemêleerde groep mensen met veel kennis en was een brede afspiegeling van de leden. Zij hebben een
stevig programma weten te formuleren. En de campagnecommissie moest al vroeg aan het werk in
verband met de tweede kamer verkiezingen en heeft daarna ontzettend veel werk verricht in de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. We zijn als bestuur ontzettend dankbaar voor
de inzet van al deze commissies en daarnaast ook trots op al die leden die zich hebben ingezet voor
onze stad en onze partij.
In de loop van 2021 hebben steeds meer zich gemeld om op één of andere manier een steentje bij te
dragen aan de partij. Vanuit de selectiecommissie is het initiatief gekomen om met al deze mensen te
05-01-2021

pagina 1 van 2

Jaarverslag 2021 - Bestuur afdeling ChristenUnie Amersfoort
gaan bouwen aan een bredere beweging en ook ondersteuning van de fractie. Wij steunen dit initiatief
van harte en zullen deze beweging van verbreden en verbinden tot speerpunt maken in het komende
jaar.
Het bestuur van de afdeling ChristenUnie Amersfoort dankt haar leden voor het geschonken vertrouwen.

05-01-2021

pagina 2 van 2

