
 
Jaarverslag 2021 ChristenUnie Alphen aan den Rijn eo 

 

Voor u ligt het jaarverslag van de ChristenUnie afdeling Alphen aan den Rijn e.o. 

Dit jaarverslag word na goedkeuring van de leden geplaatst op de website van de lokale 

afdeling. 

Na 2020 stond ook het jaar 2021 voor een groot gedeelte in het teken van corona, en de 

gevolgen hiervan voor de samenleving. 

Ook als lokale afdeling waren de gevolgen groot, veel geplande bijeenkomsten konden niet 

doorgaan, veel vergaderingen zijn digitaal gehouden omdat fysiek samenkomen niet 

mogelijk was. 

Toch blijft het moeilijk om met elkaar digitaal te vergaderen. 

 

Bestuur 

Begin 2021 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 Zuwester (algemeen 

bestuurslid). 

Na een periode van afstand nemen heeft Regina halverwege het jaar haar bestuurswerk 

weer opgepakt wij zijn daar als bestuur blij dat dit weer mogelijk was. 

In juli is Jonathan Venema bestuurslid geworden, zodat het bestuur eind 2021 uit zes 

personen bestaat. 

Wij zijn als bestuur zes keer bij elkaar geweest voor het houden van een 

bestuursvergadering. 

In mei 2021 is het bestuur begonnen met de voorbereidingen van de 

gemeenteraadsverkiezingen maart 2022. 

Er is een commissie ingesteld voor het schrijven van het verkiezingsprogramma 

Onderleiding van Wouter de Bonte is deze commissie aan het werk geweest en hebben het 

verkiezingsprogramma geschreven. 

Ook in dit verslag willen wij iedereen die meegedacht en geschreven heeft bedanken. 

Ook hebben wij als  bestuur gezocht naar kandidaten voor de lijst, hiervoor is er een 

selectiecommissie onderleiding van Nico de Waal en Jan verspuij en twee bestuursleden 

geweest die gespreken hebben gevoerd met de kandidaten. 
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Ook deze selectiecommissie willen wij hartelijk dank voor het werk wat zij verricht hebben. 

Ook hebben wij naar een campagneleider gezocht en gevonden in Sander Zeilstra 

In 2021 is er heel wat gebeurd, vele uren vergaderd, wij willen iedereen die hier zijn of haar 

steentje aan heeft bijgedragen hartelijk danken. 

 

Leden 

Het ledentaal van onze afdeling is licht gestegen 20 mensen hebben zich aangemeld als lid, 

daar stond tegenover dat 10 mensen hun lidmaatschap hebben opgezegd. 

Eind 2021 hadden wij 221 leden. 

 

Fractie 

De fractie bestond in 2021 uit Caroline Blom (fractievoorzitter) en Michel du Chatinier. 

Commissieleden in 2021 waren Siem Bak, Wouter de Bonte en Joop van der Wijngaard. 

Zij worden alle ondersteund door fractiemedewerkster Esther van Wijngaarden. 

Voor alle commissie en raadsvergaderingen komt de fractie samen om de agenda met elkaar 

door te spreken, meestal is er ook iemand van het bestuur aanwezig. 

 

Ledenvergadering 

In 2021 er er 1 ledenvergadering gehouden en wel op 30 novermber, ook deze vergadering 

is digitaal gehouden. 

De belangrijkste agendapunten op deze vergadering waren het vaststellen van de 

kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor zowel Alphen aan den Rijn als 

Nieuwkoop. 

 

Uniecongres/provinciale unievergaderingen 

Ook deze bijeenkomsten zijn digitaal gehouden, de voorzitter heeft deze bijeenkomsten 

bijgewoond via het computerscherm. 
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Tweede kamerverkiezingen 

Op 17 maart 2021 zijn de tweede kamerverkiezingen gehouden, in Alphen aan den Rijn zijn 

er 3071 stemmen uitgebracht op de ChristenUnie. 

 

Slotwoord 

Terugkijkend op het jaar 2021 kunnen we niet anders zeggen dat het weer een moeilijk jaar 

was door corona. Ook mogen we terugkijken op een jaar waarin binnen onze afdeling veel 

dingen gebeurd zijn een daarvoor zijn we heel dankbaar. 

Wij danken onze goede God voor alles wat Hij ons gegeven heeft het afgelopen jaar. 
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