
Jaarverslag 2019 secretaris ChristenUnie West Betuwe 
 

Leden 

Bij: 8 leden (2 verhuisd, 6 nieuw) 
Af: 13 leden (3 verhuisd, 10 opgezegd) 
Stand op 1 januari 2020: 108 leden 
 

Contact met leden 

Het contact met de leden vindt voornamelijk plaats via het ChristenUnie West Betuwe Informatieblad 
– zoals het voormalige ChristenUnie Lingewaal Informatie Bulletin (CLIB) vooruitlopend op de 
herindeling is gaan heten. 
De uitgave van het Informatieblad is nog altijd in handen van Gerrit van den Bergh, Dirk van Willigen 
en Wigo de Bie. Elke drie maanden werken ze hard om weer een nieuw nummer uit te kunnen 
brengen. 
Daarnaast is er ook ‘live’ contact met de leden, op de Algemene Ledenvergadering.  
ALV: 8 mei 2019 in Tricht. Mooie opkomst: 23 leden, 1 donateur, 1 gast, 7 afmeldingen. 
 

Bestuur 

Er zijn in 2019 een aantal bestuurswisselingen geweest: Leo Dankers is afgetreden, en Frits Boel is 
secretaris geworden. Renze van Willigen en Henk van der Kruijt zijn het bestuur komen versterken 
als algemeen lid. De andere bestuursleden die in 2018 op hun post waren, zijn dat in 2019 gebleven. 
De bestuursleden zijn: Gert-Jan Donker (voorzitter), Jan Willem Ploeg (algemeen lid), Dirk van 
Willigen (penningmeester), Gerrit van den Bergh (algemeen lid), Willemieke van Trigt (algemeen lid, 
in de loop van het jaar Privacycoördinator), Wim Vervoorn (algemeen lid). Daarmee bestaat het 
bestuur in 2019 uit 9 leden. 
 
In 2019 waren geen bestuursleden aftredend. Wel wordt gewerkt aan een Huishoudelijk Reglement 
waarin de bestuurstermijnen formeel worden vastgelegd. 
 
Het bestuur kwam 3 keer voor een vergadering bij elkaar, en vergaderde waar mogelijk per e-mail. 
Aandachtspunten waren dit jaar: uitbouw netwerk (vooral in voormalig Neerijnen), vernieuwing van 
de website, contact met fractie, het afdelingsplan en voorbereidingen voor de komende Tweede 
Kamer verkiezingen in 2021 en de Gemeenteraadsverkiezingen 2022. 
 



Fractie 

Volgens afspraak kwamen bestuur en fractie twee keer bij elkaar voor een overleg. 
 
De fractie ziet er als volgt uit: Fred Temminck (fractievoorzitter), Martha Kool (wethouder) en Linda 
van Willigen. Als burgerleden zijn daadwerkelijk aan de fractie toegevoegd: Ineke Verheul en Anne 
van Rossum. Linda van Noord heeft haar werkzaamheden in 2019 neer moeten leggen. Govert van 
Bezooijen is wethouder. 
 
We mogen blij zijn met en trots op onze fractieleden en wethouder, die in de politieke arena veel 
werk hebben verzet, daarbij ondersteund door een aantal enthousiaste burgerleden. Er is veel 
bereikt, maar soms is er meer het gevoel van de ‘roepende in de woestijn’. 
Er is onverminderd hard gewerkt aan een sterke positie van de ChristenUnie in de nieuw te vormen 
gemeente. En van tijd tot tijd waren er onverwachte maar bemoedigende resultaten te zien! 
 

Krachtbron 

In mooie maar ook in moeilijke tijden mochten en mogen we als bestuur en fractie ons werk doen in 
bewuste afhankelijkheid van onze hemelse Vader. Hij was het die ons ook in 2019 steeds weer heeft 
geholpen - dat is elke keer weer onze overtuiging en ervaring geweest. 
Aan Hem komt daarvoor de dank en eer toe - en het onverminderde vertrouwen bij al het politieke 
werk in 2020. 
 
Geldermalsen, 18 juni 2020 
Frits Boel, secretaris 


