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Secretarieel Jaarverslag 2015 
Het jaar 2015 beginnen we met een verzoek aan de leden om Robert van Eersel te mogen aanstellen 

als penningmeester als opvolger van Jan van Rossen. Hier zijn geen bezwaren tegen. 

In hetzelfde bericht aan de leden doet Michiel Grauss verslag van wat de fractie sinds de 

verkiezingen in gang heeft gezet en heeft bereikt. 

 

Op 5 maart wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden waarin de benoeming van Robert van 

Eersel officieel bekrachtigd wordt. Tijdens deze vergadering houdt Jouke van Winden, kandidaat 

bestuurder voor het Waterschap, een voordracht over het werk van de waterschappen. 

Tijdens deze vergadering wordt ook afscheid genomen van Jan van Rossen als penningmeester. 

 

Op 18 maart worden verkiezingen gehouden voor Provinciale Staten en de Waterschappen. Helaas 

hebben deze verkiezingen niet tot resultaat dat Jouke van Winden verkozen wordt. 

 

Sinds begin 2015 draait Lucenda Adopai volop mee in fractie-ondersteuning. De fractie bestaat nu 

uit een vaste kern van 6 personen: Michiel Grauss en Peter Eilander (raadsleden), Ard Bakker en 

Hilde Groenendijk (burgerraadsleden), Jan Dijkema en Lucenda Adopai (fractieondersteuning) 

 

Op 12 mei is er bijeenkomst georganiseerd door het landelijk bureau o.l.v. Tjitske Kuijper. Doel is: 

kennismaken met vertegenwoordigers van kiesverenigingen en van het Partijbureau 'dicht bij huis'. 

En horen hoe zij problemen oppakken waar zij in de praktijk tegenaan lopen. 

Uitvloeisel van deze vergadering is een bijeenkomst op 29 september, georganiseerd door de CU-

kiesvereniging van Rotterdam. Tijdens die vergadering houdt Jop Douma (Partijbureau) een 

voordracht over het werven van nieuwe leden. Capelle was daar met 3 mensen vertegenwoordigd. 

Een zeer geanimeerde bijeenkomst waarin ons wel duidelijk is geworden dat het werven van 

(bestuurs-)leden via mail- of folderacties weinig tot niet effectief is. Werving zal meer moeten 

plaatsvinden via gesprekken over zaken waarbij mensen zich betrokken voelen. Begrip daarvoor 

heeft helaas nog niet geresulteerd in het vinden van nieuwe leden voor het bestuur. 

 

Op 23 mei brengt de fractie een wijkbezoek aan Schollevaar West (Maria Danneelserf, verdwijning 

buurtsuper) en aan natuurspeeltuin Ravottia in het Schollebos. Johan van der Klooster (stichting 

Perspectief) heeft tijdens dat bezoek verteld over wat hij en zijn vrouw samen met veel vrijwilligers 

doen aan jeugdwerk in Schollevaar West, van huiswerkbegeleiding, kinderclubs, sport en spel tot en 

met missionaire activiteiten. Ook het bestuur is hierbij vertegenwoordigd geweest. 

 

Eind mei houdt het bestuur via mail een peiling onder de leden over het voorstel van het 

Partijbestuur om te komen tot wijziging van de grondslag van de ChristenUnie. Die peiling levert 13 

reacties op, waarvan 11 voor en 2 tegen. Dit geeft het bestuur vrijmoedigheid om op het 

partijcongres in te stemmen met de voorgestelde wijziging. 
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Eind oktober doen we een oproep aan de leden om in reacties aan het gemeentebestuur te laten 

weten dat wij tegenstander zijn van algemene winkelopenstelling op zondag. Het gemeentebestuur 

neemt uiteindelijk het besluit om die openstelling toch toe te staan. 

 

Begin november kondigt Arie Slob zijn vertrek aan uit de landelijke politiek. Tijdens een 

afscheidstournee komen Arie Slob en Gert-Jan Seegers ook naar 'het Hoge Water' in Capelle. Bestuur 

en fractie geven daar acte de presence. Daarbij wordt zowel aan Arie Slob als aan Gert-Jan Seegers 

ter herinnering resp. kennismaking een uitgave van de Historische Vereniging van Capelle 

overhandigd. Voor Radio Capelle spreekt Michiel Grauss zich namens CU Capelle lovend uit over het 

vertrekkende Tweede Kamerlid. 

 

In november vraagt het Partijbureau ons zaken in gang te zetten om te komen tot een statuten-

wijziging. Deze wijziging is nodig om op lokaal niveau vorm te geven aan de gewijzigde partij-

structuur waartoe het Partijcongres van 13 juni 2015 besloten heeft. Daarmee zal ChristenUnie 

Capelle aan den IJssel met behoud van rechtspersoonlijkheid veranderen van zelfstandige 

kiesvereniging naar afdeling van de landelijke partij. Daarmee worden leden van de kiesvereniging 

leden van de landelijke partij. 

Daarvoor was allereerst nodig dat de officiële inschrijving van bestuursleden bij de Kamer van 

Koophandel op orde werd gebracht. Dat traject is afgerond en daarom kan aan de ALV van begin 

2016 het voorstel tot statutenwijziging worden gedaan. 

 

Gedurende het jaar is vanuit de fractie het initiatief genomen om een nieuwsbrief voor de leden uit 

te brengen. Bedoeling is dat deze maandelijks zal verschijnen. Zowel fractie als bestuur zullen 

daarvoor inhoud aanleveren. Hopelijk betrekt dat de leden meer bij wat er in de lokale politiek 

gaande is. 

 

Als laatste noemen we een recent initiatief om als bestuursleden bij toerbeurt de 

fractievergaderingen te gaan bezoeken. 

Gedurende het jaar zijn diverse bestuursvergaderingen gehouden. Daar is, naast afhandeling van 

lopende zaken, met elkaar gesproken over personele bezetting en over invulling van acties en 

activiteiten binnen de kiesvereniging. Het nadenken daarover heeft helaas nog niet geleid tot 

concrete invulling van functies. Dat betekent dat we als bestuur 2015 afsluiten in dezelfde beperkte 

bezetting als 2014. 

 

Opnieuw constateren we dat de politieke activiteiten die namens de ChristenUnie in gemeenteraad 

en commissies plaatsvinden onverminderd voortgang kunnen hebben. Het stemt tot dankbaarheid 

dat daar een hecht team van mensen werkzaam is. Die dankbaarheid spreken we uit jegens God die 

krachten geeft voor dit werk. En we vragen Hem of hij ook in 2016 daarvoor de nodige energie en 

het inzicht wil geven. 

 

Jaco de Graaf (secr.) 


