JAARVERSLAG 2019 CHRISTENUNIE ALPHEN AAN DEN RIJN.

Voor u ligt het jaarverslag van de afdeling Alphen aan den Rijn e.o,; dit jaarverslag wordt na
goedkeuring door de leden openbaar gemaakt en op de website van onze lokale afdeling
geplaatst.
Bestuur
Begin van 2019 bestond het bestuur uit de volgende personen:
Kees Demoed (voorzitter), Andre van Aarle (tweede voorzitter, bestuurslid Nieuwkoop), Wim
de Zeeuw (secretaris), Harm de Jong (algemeen bestuurslid), Regina Zewuster (algemeen
bestuurslid) .
In 2019 is Reinder Koornstra toegetreden tot het bestuur en heeft de functie van penningmeester op zich genomen
Regina Zewuster heeft door persoonlijke omstandigheden in 2019 wat afstand genomen;
hopelijk kan zij het werk als bestuurslid weer snel opnemen.
Eind 2019 heeft Harm de Jong besloten te stoppen met zijn bestuurswerk.
Wij hebben in 2019 zes bestuursvergaderingen gehouden.
Ook is er een overleg geweest met het SGP-bestuur van Nieuwkoop.
In december is er ook nog een bespreking geweest met de fractie waarin we gesproken
hebben over de jaarplanning voor het jaar 2020.
Ledental
Het ledental van onze afdeling is de laatste jaren stabiel; eind 2019 hadden we 210 leden.
Fractie
De fractie bestond in 2019 uit Caroline Blom (fractievoorzitter) en Michel du Chatinier.
De steunfractie bestond uit Monique Romeijn, Siem Bak en Jonathan Venema.
Zij worden allen ondersteund door fractiemedewerkster Esther van Wijngaarden.
Voor de commissie en raadsvergaderingen komt de fractie samen om de agenda´s met
elkaar door te nemen; meestal is er dan ook een bestuurslid aanwezig.
Eind juni, net voor het zomerreces, hebben wij als bestuur en fractie een BBQ gehouden
ter afsluiting van het vergaderseizoen.

Ledenvergadering
In 2019 hebben wij maar één ledenvergadering gehouden deze was op 26 november;
vóór de pauze zijn de huishoudelijke zaken besproken.
Na de pauze was er een openbare thema-avond over de toekomst van de buurt en de
dorpshuizen. De ledenvergadering is zeer slecht bezocht er waren maar acht leden
aanwezig, waaronder vier bestuursleden.
U zult begrijpen dat wij dat als bestuur zeer teleurstellend vinden.
Na de pauze waren ongeveer 30 mensen afgekomen op de thema-avond.
Uniecongres/Provinciale Unie
Het bestuur heeft de afdeling vertegenwoordigd op alle uniecongressen en provinciale
vergaderingen.
Verkiezingen
In 2019 zijn er op 20 maart provinciale statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen
geweest. Bij de provinciale statenverkiezingen zijn er 3162 stemmen uitgebracht op de
ChristenUnie. Bij de waterschapsverkiezingen 2016 was dit wel een gecombineerde lijst met
de SGP
Op 23 mei zijn de verkiezingen gehouden voor het Europees parlement; ook bij deze verkiezingen was er een gecombineerde lijst met de SGP.
Het aantal stemmen uitgebracht op de ChristenUnie/SGP was 3278.
Slotwoord
Terugkijkend op het jaar 2019 past ons de dank aan onze God en Vader die ons de kracht
en de gezondheid gaf om dit werk te doen.
Dank ook dat wij in Nederland als christelijke partij kunnen en mogen functioneren.

Na vaststelling en goedkeuring zal dit verslag geplaatst worden op de website

