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Jaarverslag 2018 
 

 

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

mogen verrichten. Voorliggend een beknopt jaarverslag van de werk-

zaamheden van het bestuur in 2018.  

 

Het bestuur is in haar samenstelling gewijzigd. Rhonda Eikelboom heeft, na het waarnemen van de 

functie van voorzitter, afscheid van ons genomen. Margreet Kramer heeft, na haar zwangerschapsver-

lof,  haar bestuurstaak als voorzitter weer van Rhonda overgenomen. Het bestuur heeft in 2018 ook 

Frans Schrijver bedankt voor zijn bijdrage aan het bestuur. Zijn taken zijn, na afronding van een be-

stuursperiode van vier jaar, overgedragen aan Bea Achterbergh.  Martin Hogendoorn heeft interesse 

getoond in het verzorgen van de permanente campagne en het bestuur heeft gevraagd een functie als 

bestuurslid te overwegen. In het laatste kwartaal van 2018 heeft Martin hiervoor een aantal bestuurs-

vergaderingen bijgewoond. 

 

Voor het bestuur is het een jaar geweest dat in het teken stond van de verkiezingen voor de gemeente-

raad 2018 en de reflectie daarop. De aanloop naar deze verkiezingen en het retrospectief  bespreken 

van de resultaten zijn de belangrijkste activiteiten van het bestuur geweest. Het bestuur is bijzonder 

verheugd dat de uitkomst van de verkiezingen is dat de ChristenUnie actief aan het bestuur van Amers-

foort mag bijdragen. Onze wethouder Menno Tigelaar mag zich verantwoordelijk weten voor wonen, 

de sociale basisinfrastructuur, wijkteams, zorg en ondersteuning en communicatie. Dit zijn thema’s 

waar de ChristenUnie zich graag op wil profileren.  

 

Het campagneteam heeft haar werkzaamheden in 2018 afgerond. Het campagneteam en Peter de Put-

ter als afgevaardigde namens het bestuur zijn bedankt voor de verrichte werkzaamheden.  

 

Het bestuur heeft verder meerdere kennismakingsgesprekken gevoerd met huidige en nieuwe leden. 

Er is onder andere besproken wat deze leden voor de ChristenUnie in Amersfoort kunnen betekenen. 

Bijvoorbeeld is Bram van den Berg, namens het bestuur, aan het onderzoeken welke mogelijkheden er 

zijn de ontmoetingen tussen leden te vergroten en mogelijk een andere invulling te geven aan onze le-

denvergaderingen. 

 

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

dat deze trend zich in 2019 doorzet. 

 

De bestuursleden hebben onder andere regelmatig de fractievergaderingen bezocht. Het bestuur is 

verder vertegenwoordigd geweest op het partijcongres. In 2018 heeft het bestuur acht keer vergaderd. 

 

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

wen. 


