
1 
 

Zeewolde 
 

Secretarieel jaarverslag 2019 

 

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 2019. 

 

Activiteiten bestuur en afdeling 2019 

Bestuursvergaderingen 

Als bestuur zijn we vijf keer bij elkaar geweest om zowel lopende zaken als nieuwe 

activiteiten te bespreken.  

 

Campagne Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen en Europese verkiezingen 

ChristenUnie Zeewolde heeft de verkiezingscampagne voor PS/WS ondersteund op social 

media en op straat. De twee zaterdagen in maart voorafgaand aan de verkiezingsdag op 20 

maart in het centrum is in ploegendiensten campagne gevoerd om de Zeewolder kandidaat 

op een verkiesbare plaats te ondersteunen.  

De campagne voor de Europese verkiezingen is ondersteund op social media. 

 

Werkgroepen Eenzaamheid en Duurzaamheid 

ChristenUnie Zeewolde heeft in een eerder stadium twee politieke profielpunten gekozen, nl. 

Eenzaamheid en Duurzaamheid. Om deze profielpunten te versterken zijn werkgroepen 

gevormd die enerzijds verbinding leggen met de samenleving (Eenzaamheid) en anderzijds 

zich richten op plannen om de politieke duurzaamheidsagenda te versnellen en de urgentie 

van het thema breder onder de aandacht te brengen.  

 

Meetings fractie, bestuur, wethouder en werkgroepen 

In maart en september hebben de leden van fractie, bestuur en werkgroepen en de 

wethouder met elkaar plannen gemaakt en met name gewerkt aan het politieke profiel van 

ChristenUnie Zeewolde. In september is gekeken welke punten uit het 

verkiezingsprogramma tijdens deze raadsperiode al zijn gerealiseerd of in het 

coalitieprogramma nog staan te gebeuren, en voor welke punten nog goede kansen liggen.  

 

Ledenvergaderingen 

In januari en juni is een ledenvergadering gehouden. In de vergadering van januari zijn twee 

nieuwe bestuursleden geïnstalleerd waaronder de voorzitter. In juni zijn we met zeilboten 

naar eiland De Zegge gevaren waar we in de aangemeerde boten de ALV hebben gehouden. 

De jaarstukken zijn besproken en vastgesteld.  

 

Voortgangsgesprekken 

Het bestuur heeft de eerste voortgangsgesprekken in deze raadsperiode gehouden met de 

drie raadsleden en de wethouder.  
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Andere bijeenkomsten 

Het bestuur was in februari en november aanwezig op het landelijke Partijcongres. 

Het bestuur vertegenwoordigde de ChristenUnie bij het organiseren van de bijeenkomst 

“Vrouwen in de politiek”, een initiatief van de vrouwelijke raadsleden in Zeewolde n.a.v. 100 

jaar vrouwenkiesrecht. 

 

Communicatie met leden en geïnteresseerden 

Het bestuur stuurde vier digitale nieuwsbrieven naar leden (128 personen) en anderen die 

hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in de nieuwsbrief (48 personen, niet allen 

Zeewoldenaren) om hen op de hoogte te houden van politiek nieuws, verkiezingen, 

activiteiten en bijeenkomsten. 

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

 

 


