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Jaarverslag 2019 
 

Wij voelen ons gezegend in de stad Amersfoort het bestuurlijk werk te mo-

gen verrichten. Voorliggend een beknopt jaarverslag van de werkzaamheden 

van het bestuur in 2019.  

 

Het bestuur is in haar samenstelling gewijzigd. Margreet Kramer heeft afscheid van ons genomen. On-

der andere de combinatie van het voorzitterschap en het gezin met jonge kinderen heeft haar doen 

besluiten haar rol neer te leggen. Het bestuur respecteert haar besluit en heeft haar bedankt voor haar 

werkzaamheden. Er is door het bestuur een vacature voor voorzitterschap opengesteld. Esther Kasper-

Imminkhuizen heeft ook haar bestuursfunctie neergelegd. Fijn dat Esther enkele jaren de werkzaamhe-

den heeft willen doen en het bestuur heeft haar bedankt voor haar inbreng. Er is een vacature voor se-

cretaris opengesteld. Martin Hogendoorn heeft interesse getoond in een functie als bestuurslid perma-

nente campagne en is daarvoor in een ledenvergadering aangesteld. Voor het overige is het bestuur 

ongewijzigd gebleven en heeft Bram van de Berg interesse getoond in deelname aan het bestuur en 

een aantal vergaderingen in het laatste kwartaal van 2019 bijgewoond.  Martin Hogendoorn heeft in 

het laatste kwartaal van 2019 in overweging genomen de vacature voor voorzitterschap in te vullen. 

 

Voor het bestuur is het een jaar geweest dat in het teken staat van het profileren. Onze wethouder 

Menno Tigelaar mag zich verantwoordelijk weten voor wonen, de sociale basisinfrastructuur, wijk-

teams, zorg en ondersteuning en communicatie. De fractieleden en buitengewoon fractieleden spreken 

samen met leden aan zogenaamde verschillende ‘tafels’ over actuele onderwerpen waaronder duur-

zaamheid en zorg.  

 

Het bestuur is positief over de politieke café’s waarin leden de fractieleden en de wethouder ontmoe-

ten en over een actueel thema doorspreken. Het bestuur heeft de huishoudelijke mededelingen en le-

denvergaderingen gecombineerd met deze café’s. Gedurende de algemene ledenvergadering in 2019 is 

besloten de verkiezingen in 2022 zelfstandig, zonder vormen van samenwerking met andere partijen, in 

te gaan.  

 

Het bestuur heeft meerdere kennismakingsgesprekken gevoerd met huidige en nieuwe leden. Er is on-

der andere besproken wat deze leden voor de ChristenUnie in Amersfoort kunnen betekenen.  Voor de 

ontwikkeling van het bestuur hebben de leden van het bestuur meegedaan aan een zogenaamde DISC-

analyse. Een afgevaardigde van het bestuur heeft samen met de fractievoorzitter de voortgangsge-

sprekken met de leden van de fractie gevoerd.  

 

Wij zijn dankbaar dat zoveel leden van de ChristenUnie zich afgelopen jaar hebben ingezet en hopen 

dat deze trend zich in 2020 doorzet. De bestuursleden hebben onder andere regelmatig de fractiever-

gaderingen bezocht. Het bestuur is verder vertegenwoordigd geweest op het partijcongres. In 2019 

heeft het bestuur meermalen vergaderd. 

 

Het bestuur van de afdeling ChristenUnie Amersfoort dankt haar leden voor het geschonken vertrou-

wen. 


