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Jaarverslag 2017 
 

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 2017.  

 

Het bestuur is in haar samenstelling gewijzigd. Per 23 mei 2017 heeft Dick Lassche het voorzitterschap 

overgedragen aan Margreet Kramer. Vanaf november 2017 zijn de taken onderling herverdeeld van-

wege zwangerschapsverlof van de voorzitter. Rhonda Eikelboom en Esther Kasper-Imminkhuizen zijn 

toegetreden tot het bestuur.  

 

Voor het bestuur is het een jaar geweest dat in het teken stond van de voorbereiding van de verkiezin-

gen voor de gemeenteraad 2018. Een aanvang van deze voorbereidingen is in 2016 gemaakt. Bovenal is 

het bestuur dankbaar voor de voorbereidende werkzaamheden die de selectiecommissie heeft uitge-

voerd voor het presenteren van een kandidatenlijst. De kandidatenlijst is tijdens een Algemene leden-

vergadering van 5 oktober 2017 aan de leden voorgelegd. De kandidatenlijst is na een aantal stemron-

den ongewijzigd overgenomen.   

 

De werkgroep Programma heeft haar werkzaamheden in 2017 afgerond. Een afgevaardigde van het 

bestuur heeft de werkzaamheden van de werkgroep Programma gecoördineerd. Het verkiezingspro-

gramma is op de Algemene Ledenvergadering gepresenteerd. Met een enkele wijziging in het verkie-

zingsprogramma vastgesteld.  

 

Het campagneteam heeft in 2017 een campagneplan opgesteld. De start van de campagne is gepland 

in januari 2018. Er is een afgevaardigde van het bestuur betrokken geweest bij de campagne.  

 

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. 

 

De samenwerking met de SGP is een onderwerp van aandacht. Er is hierover op 22 maart 2017 een ex-

tra ledenvergadering georganiseerd. Na een zorgvuldige afweging is er besloten een lijstineenschuiving 

uit te sluiten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.  In overeenstemming met het besluit van de 

Algemene ledenvergadering van 5 oktober 2017 heeft het bestuur een aantal leden voorgedragen voor 

een commissie.  Het is de bedoeling dat een commissie van leden van de SGP en leden van de Christen-

Unie de samenwerking op langere termijn onderzoeken. Het verzoek aan deze commissie is een stap-

penplan uit te werken waaruit de gewenste vorm van samenwerking volgt.    

 

Wij zijn dankbaar dat zoveel leden van de ChristenUnie zich hebben ingezet.  Een stevige campagne en 

een goed programma  en een prachtige kandidatenlijst zijn hiervan enkele voorbeelden. Wij hopen dat 

de getoonde inzet in 2018 mag leiden tot een bijdrage van de ChristenUnie aan het bestuur van de stad 

Amersfoort.  

 

De bestuursleden vinden het belangrijk op de hoogte te zijn van het actueel politieke speelveld en de 

wijze waarop de fractieleden zich daarbinnen bewegen. Door onder andere regelmatig de fractieverga-

deringen en de raadsvergaderingen bij te wonen willen de bestuursleden hier uiting aan geven.  

 

Het bestuur is verder vertegenwoordigd geweest op het partijcongres. In 2017 heeft het bestuur 10 

keer vergaderd. 

 

Het bestuur van de afdeling ChristenUnie Amersfoort kijkt met dankbaarheid terug op het jaar 2017. 


