
Jaarverslag 2015 secretaris ChristenUnie Lingewaal

Tot dusver werd de ledenvergadering bijna halverwege het jaar gehouden, en was het jaarverslag dus

min of meer een seizoensverslag.

Nu de ledenvergadering aan het begin van het jaar wordt gehouden, ligt het voor de hand om over te

schakelen op een verslag dat het kalenderjaar beschrijft.

Dat betekent deze keer een verslag dat een minder groot bereik kent dan normaal, het verslag gaat

over de periode van 21 mei 2015 t/m 31 december 2015.

Bestuur

In 2015 is het bestuur ongewijzigd gebleven. 

De samenstelling van het bestuur is dus nog steeds als volgt: voorzitter is Frank Spuls; secretaris is

Jan W illem Ploeg; penningmeester is W igo de Bie; algemeen bestuurslid zijn Gerrit van den Bergh,

Leo Dankers, Gert-Jan Donker en W im Vervoorn.

Voor 2016 worden wel wijzigingen verwacht. 

Voorzitter Frank Spuls heeft in de zomer aangegeven dat hij  het voorzitterschap niet kan combineren

met taken die hij in zijn kerk krijgt, en dat hij daarom uiterlijk eind januari 2016 zal terugtreden als

voorzitter.

Penningmeester W igo de Bie is al geruime tijd aftredend en niet herkiesbaar, en zal ook in 2016

terugtreden.

Het bestuur vergaderde waar mogelijk per e-mail, alleen op 12 november is er een vergadering

belegd. Op deze vergadering waren de bestuursbezetting en de persoonlijke benadering van leden en

donateurs belangrijke agendapunten.

Leden

Sinds de vorige ledenvergadering op 20 mei 2015 is er 1 lid overleden, en we kregen er 1 nieuw lid

(gezinslid) bij. De ledenlijst van het partijbureau telt 83 leden.

Naast deze leden kan de ChristenUnie Lingewaal/Neerijnen ook rekenen op de financiële steun van 31

donateurs, dat zijn er wel helaas 3 minder dan vorig jaar.

Het contact met de leden vindt voornamelijk plaats via het ChristenUnie Lingewaal Informatie Bulletin

(CLIB). De uitgave van het CLIB is in de enthousiaste handen van Gerrit van den Bergh, Dirk van

W illigen en W igo de Bie.

Met het oog op de gewenste uitbreiding van het ledental is een tijdlang sprake geweest van een

‘dubbele CLIB’: de leden kregen een extra exemplaar om te geven aan iemand die naar verwachting

geïnteresseerd zou zijn in het werk van de ChristenUnie. Het effect van deze actie is echter minimaal

tot nul komma nul geweest, zodat wordt overwogen of het niet beter is om met de actie te stoppen.

Bestuurlijke toekomst Lingewaal

Na een intensieve start was er in de tweede helft van 2015 iets minder activiteit op het punt van de

bestuurlijke toekomst van Lingewaal. Dat betekent niet dat er niets werd gedaan. Maar door de

oprichting van een werkgroep van mensen uit de diverse betrokken gemeenten verschoof de activiteit

wat bij het bestuur vandaan.

De toekomstige samenwerking staat nu wel vast, waar het ondertussen vooral om gaat, is het tempo

waarin de samenwerking gestalte moet krijgen. Lingewaal gaat voor een gedegen voorbereiding en

tijdpad tot 2020.

Het was prettig om als vereniging in 2015 een voltallig bestuur te hebben, en een enthousiaste en hard

werkende fractie met al even enthousiaste ondersteuning van steunfractieleden. Daar zijn we

dankbaar voor.

Voor de nabije toekomst zijn er onzekerheden op het punt van de personele bezetting, vooral in het

bestuur dus. Maar ook voor het nieuwe jaar geldt het psalmwoord: “Onze hulp is in de Naam van de

HEER die hemel en aarde heeft gemaakt”. Zo willen we ook in 2016 als ChristenUnie in vertrouwen

bezig zijn met het politieke werk in de gemeente Lingewaal.

Asperen, 29 februari 2016

Jan W illem Ploeg


