
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaarverslag 2020 ChristenUnie Alphen aan den Rijn eo 
 
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. 
 
Het jaar 2020 zal vooral de geschiedenis ingaan als het jaar van de Covid-19 pandemie, en de gevolgen 
die dit heeft gehad op onze samenleving. Ook voor het bestuur en fractie heeft deze pandemie veel 
gevolgen gehad, fysiek bij elkaar komen om dingen te bespreken waren zeer zeldzaam. Er is veel via 
de digitale manier met elkaar vergaderd. 
 
Bestuur. 
Begin 2020 bestond het bestuur uit de volgende vijf personen, Kees Demoed (voorzitter), Andre van 
Aarle (vice-voorzitter en bestuurslid speciaal voor Nieuwkoop), Wim de Zeeuw (secretaris), Reinder 
Koornstra (penningmeester) en Regina Zewuster (algemeen bestuurslid). Regina heeft door 
persoonlijke omstandigheden ook in 2020 wat afstand genomen, wij hopen dat haar situatie spoedig 
zal verbeteren en zij zich weer beschikbaar zal stellen voor haar bestuurswerk. Wij hebben in 2020 zes 
bestuursvergaderingen gehouden, ook hebben wij in december een overleg gehad tussen fractie en 
bestuur. In februari 2020 hebben wij het jaarlijkse overleg gehad met de SGP bestuur van Nieuwkoop. 
 
Ledentaal. 
Het ledentaal van onze afdeling is de laatste jaren vrij stabiel gebleven. Eind 2020 hadden we 212 
leden. 
 
Fractie. 
De fractie bestond in 2020 uit Caroline Blom (fractievoorzitter) en Michel du Chatinier. In de 
steunfractie zijn wel wat dingen veranderd. Er is afscheid genomen van Monique Romeijn, zij is 
verhuisd naar Utrecht, ook is er afscheid genomen van Jonathan Venema. Gelukkig hebben we ook 2 
nieuwe steunfractieleden gevonden in de personen van Wouter de Bonte en Joop van der Wijngaard. 
Zij worden ondersteund door fractiemedewerkster Esther van Wijngaarden. Voor alle commissie- en 
raadsvergaderingen komt de fractie samen om de agendapunten met elkaar te bespreken, vaak is er 
ook iemand van het bestuur aanwezig. Helaas zijn bijna alle commissie- en raadsvergaderingen digitaal 
geweest. 
 
Ledenvergaderingen. 
In 2020 zijn er twee schriftelijke (via de mail) ledenvergaderingen geweest in juni en november. Helaas 
was het vanwege de maatregelen niet mogelijk fysiek bij elkaar te komen. 
 
Uniecongres/provinciale unie. 
Ook deze bijeenkomsten zijn digitaal gehouden, het bestuur heeft deze digitale bijeenkomsten via het 
computerscherm meegemaakt. 
 
Slotwoord. 
Terugkijkend op het jaar 2020 kunnen we niet anders zeggen dat het een moeilijk jaar was, voor 
iedereen waarin veel van ons gevraagd is om de pandemie te bestrijden. Toch moeten we ook 
dankbaar zijn dat God ons de gezondheid en kracht heeft gegeven om dit werk te doen voor de 
inwoners van onze gemeente. Dank ook dat wij in Nederland als christelijke partij kunnen en mogen 
functioneren 
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