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jaarverslag 2015 
 
inleiding en doel 
 
Voor u ligt het bestuurlijk jaarverslag over het jaar 2015 van de ChristenUnie Gorinchem. Met 
dit jaarverslag wil het bestuur verantwoording afleggen over de activiteiten in het afgelopen 
jaar.  
 
bestuur 
 
samenstelling 
 
Het bestuur bestaat aan het begin van het jaar uit: 
• Jos de Kock, voorzitter 
• Erica Vreugdenhil, secretaresse 
• Harro van Heukelum, politiek secretaris 
• Xander Kupers, penningmeester 
• Ivo van Willigen, pr 
In de loop van het jaar neemt Xander afscheid en wordt opgevolgd door Albert Don. 
Ook Erica verlaat het bestuur. Harro neemt voorlopig de functie van secretaris waar. 
 
vergaderingen 
 
Het bestuur heeft in 2015 vier maal vergaderd. De belangrijkste onderwerpen in die 
vergadering waren: 
• voorbereiding provinciale verkiezingen 
• betrekken van jongeren 
• ledenwerving 
 
Daarnaast is er ook de jaarlijkse vergadering geweest met het bestuur de SGP Gorinchem. Dit 
in verband met onze gezamenlijke gemeenteraadsfractie. Naast het functioneren van de 
fractie is tijdens die vergadering ook de voorbereiding voor de provinciale verkiezingen 
onderwerp van gesprek. 
 
leden 
 
ledental 
 
Het ledental in 2015 blijft constant: 101 leden 
 
ledenvergadering 
 
Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering stond, naast de diverse standaardpunten, het 
onderwerp “veranderende zorg” op de agenda. Na een inleiding door onze raadsleden was er 
gelegenheid over dit onderwerp door te spreken. 
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fractie 
 
samenstelling 
 
In de drie-koppige gezamenlijke fractie ChristenUnie – SGP in de Gorinchemse gemeenteraad 
hebben wij twee ChristenUnie-raadsleden: 
• Marjo Molengraaf, fractievoorzitter 
• Anne de Jong, raadslid 
 
overleg bestuur – fractie 
 
Tijdens de bestuursvergaderingen is er altijd minimaal één raadslid aanwezig. Daarnaast 
bezoeken de bestuursleden met enige regelmaat een fractievergadering. Bovendien is Harro 
lid van de fractie en als politiek secretaris de stabiele verbinding tussen fractie en bestuur. 
 
Verder is er jaarlijks een functioneringsgesprek tussen de voorzitter van het bestuur en de 
voorzitter van de fractie. 
 
college 
 
Sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen hebben wij, voor het eerst in de geschiedenis, 
een ChristenUnie-wethouder. Hans Freije heeft in het college van Burgemeester en 
Wethouders de taken WMO, Sociale zaken en participatiewet, Arbeidsmarktbeleid, Verkeer en 
openbaar vervoer, Merwede-Lingelijn en Sport in zijn portefeuille. 
 
Tussen de raadsleden en de wethouder is regelmatig overleg over lopende politieke 
onderwerpen. 
 
overig 
 
landelijke zaken 
 
We hebben ons als lokale kiesvereniging gebogen over het ‘voorstel wijziging grondslag CU’ 
zoals dat op het uniecongres op tafel lag. Zonder enig voorbehoud konden we ons vinden in 
het voorstel van het landelijk bureau. 
 
tenslotte 
 
Terugkijkend op het jaar 2015 zijn we God dankbaar dat we als bestuur en fractie mee 
hebben mogen werken aan het politieke werk in Gorinchem. We dragen de raadsleden in het 
algemeen en ‘onze’ raadsleden en wethouder in het bijzonder ook regelmatig in de diverse 
vergaderingen op aan de Here. Dat Hij ook komend jaar ons werk mag zegenen. 


