
 

 

Jaarverslag 2021 

 

Inleiding  

ChristenUnie Zeewolde is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanwege de regels 

voor ANBI’s is ChristenUnie Zeewolde verplicht een secretarieel jaarverslag te publiceren op 

haar website. Het bestuur legt in dit verslag verantwoording af van zijn activiteiten die 

plaatsvonden in het kalenderjaar 2021.  

Activiteiten bestuur en afdeling 2021  

Dit jaar hadden we te maken mat de Landelijke Verkiezingen (maart 2021) en de 

voorbereiding voor de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Helaas bracht Corona 

ook in 2021 nog wat beperkingen met zich mee, maar het belangrijkste werk kon worden 

gedaan. Als bestuur hebben we extra aandacht besteed aan de politieke problemen binnen 

de Raad. De ophef rond het Data-center speelde een grote rol in de gemeentelijke politiek. 

Activiteiten die binnen de afdeling werden gedaan waren gericht op het voorbereiden van de 

gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Er is een selectieproces uitgevoerd om tot een 

kandidatenlijst te komen, er is een verkiezingsprogramma geschreven en de eerste 

voorbereidingen voor de campagne zijn gestart.  

Bestuur 

Het afdelingsbestuur heeft in 2021 acht keer vergaderd om zowel lopende zaken als nieuwe 

plannen te bespreken. We organiseerden drie keer een ALV. Het bestuur bestaat sinds 

september 2021 uit vier personen en de algemene nadruk lag dit jaar op alle 

voorbereidingen die moesten worden getroffen voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

Contact tussen bestuur, fractieleden en wethouder 

Er zijn voortgangsgesprekken gevoerd met de drie raadsleden en de wethouder, die in 2021 

lange tijd ziek geweest is. Ook op andere momenten was er regelmatig contact met de 

raadsleden en de wethouder om politiek en persoonlijk wel en wee te bespreken. Als bestuur 

zijn we dankbaar voor de steun van de leden en voor de inzet van alle vrijwilligers.  

Ledenvergaderingen en het inschakelen van leden en vrijwilligers  

In januari, juni en november zijn er online ledenvergadering gehouden. In deze 

vergaderingen zijn de jaarstukken besproken en vastgesteld en werden politieke 

ontwikkelingen besproken. Naast deze reguliere werkzaamheden zetten wij ons ook in voor 

de landelijke verkiezingen en werkten wij aan de voorbereidingen van de plaatselijke 

verkiezingen in 2022. Alle leden konden zich opgeven voor diverse taken en zo konden er 

niet alleen leden worden benoemd in de Selectie - en Programmacommissie, maar konden 

de leden en vrijwilligers zich ook opgeven voor de Campagnecommissie. Het was goed de 

betrokkenheid die er was te ervaren!  



Andere bijeenkomsten  

In 2021 zijn er naast de genoemde ledenvergaderingen geen andere vergaderingen 

gehouden, maar we bezochten wel de provinciale en landelijke bijeenkomsten. 

Eén van de bestuursleden is namens ChristenUnie Zeewolde lid van het Provinciale 

Uniebestuur van ChristenUnie Flevoland en nam in die rol deel aan de twee vergaderingen 

van het PU-bestuur.  

Het bestuur vertegenwoordigde de afdeling op de landelijke Partijcongressen.   

Communicatie met leden en geïnteresseerden  

Het bestuur stuurde zes digitale nieuwsbrieven naar de leden (128 personen) en aan 

ongeveer 60 personen die hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in de nieuwsbrief. 

(waaronder ook niet - Zeewoldenaren) om hen op de hoogte te houden van het politieke 

nieuws, de activiteiten en de bijeenkomsten.  

Overige communicatie vond vooral plaats via social mediakanalen en de website. Er wordt 

contact opgenomen met nieuwe leden en het ledenaantal beweegt zich rond de 128 leden.  

 


