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Jaarverslag 2020 
 

 

 

 

 

Wij voelen ons gezegend in de stad Amersfoort het bestuurlijk werk te mogen verrichten. Voorliggend 

een beknopt jaarverslag van de werkzaamheden van het bestuur in 2020.  

 

Het bestuur is in haar samenstelling gewijzigd. Martin Hogendoorn is begin 2020 aangesteld als voorzit-

ter. Joan de Haan is gedurende 2020 aangetreden in de functie van secretaris. 

 

Voor het bestuur heeft 2020 evenals vorig jaar in het teken gestaan van het profileren en voorbereiding 

van de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. De communicatie en de campagne komt regelmatig terug 

op de agenda van de vergaderingen. Er is in samenwerking met de fractie gewerkt aan een campagne-

plan. Het doelmatig gebruik van sociale media is daarbij een speerpunt. Er zijn politieke cafés jaar geor-

ganiseerd en zo mogelijk gecombineerd met de algemene ledenvergadering. Het bestuur is tevreden 

over deze bijeenkomsten en is voornemens in 2021 de organisatie hiervan voort te zetten.  

 

De bestuursleden hebben regelmatig de fractievergaderingen bijgewoond. Het bestuur is daarnaast 

vertegenwoordigd geweest op het partijcongres. In 2020 heeft het bestuur 12 keer vergaderd. 

 

De bestuurlijke werkzaamheden van onze wethouder Menno Tigelaar die verantwoordelijk is voor wo-

nen, de sociale basisinfrastructuur, wijkteams, zorg en ondersteuning en communicatie zijn gedurende 

2020 voortgezet, onder de bijzondere omstandigheden van de verspreiding van het coronavirus. Onze 

fractieleden en buitengewoon fractieleden spreken samen met leden,  aan zogenaamde tafels, over  

actuele onderwerpen waaronder zorg en duurzaamheid. Er hebben functioneringsgesprekken met de 

leden van de fractie plaatsgevonden.  

 

Het bestuur heeft meerdere kennismakingsgesprekken gevoerd met nieuwe leden. Er is onder andere 

besproken wat deze leden voor de ChristenUnie in Amersfoort kunnen betekenen.  Wij zijn dankbaar 

dat zoveel leden van de ChristenUnie zich afgelopen jaar hebben ingezet en hopen dat deze trend zich 

in 2021 doorzet.  

 

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

wen. 


