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Jaarverslag 2020 secretaris ChristenUnie West Betuwe 
 

Het jaar 2020 was geen normaal jaar. Het jaar startte weliswaar heel gewoon, maar al snel kreeg Corona ons 

in de greep. Corona had verder veel invloed op de manier waarop we als bestuur ons werk moesten doen. 

Vergaderingen vonden online plaats, of, als we toch fysiek bij elkaar konden komen, met anderhalve meter 

afstand. Al met al was 2020 een uitdagend jaar waarin we gelukkig toch redelijk goed ons werk konden doen. 

 

Leden 
Stand op 1 januari 2020: 108 leden 

 

Bij: 10 leden (4 verhuisd, 6 nieuw) 

Af: 8 leden (8 opgezegd) 

 

Stand op 31 december 2020: 110 leden 

 

Contact met leden 
Het contact met de leden vindt voornamelijk plaats via het Informatie Bulletin ChristenUnie West Betuwe. 

De uitgave van het Informatieblad is nog altijd in handen van Gerrit van den Bergh en Wigo de Bie. Elke drie 

maanden werken ze hard om weer een nieuw nummer uit te kunnen brengen. 

 

Vanaf 2020 worden nieuwe leden niet alleen schriftelijk welkom geheten, maar worden zij ook door de 

voorzitter in de rol van talentmanager telefonisch welkom geheten. Leden die hun lidmaatschap beëindigd 

hebben, worden telefonisch naar hun beweegredenen gevraagd. Een begin is gemaakt om bij bestaande 

leden te peilen hoe zij aankijken tegen het functioneren van de partij en in hoeverre zij zelf op enige wijze 

een bijdrage willen leveren aan de partij. 

 

Daarnaast is er ook ‘live’ contact met de leden, op de Algemene Ledenvergadering. Gelukkig kon deze door 

de verlichting van de Coronamaatregelen ‘live’ gehouden worden in “De Ontmoeting” te Geldermalsen. Op 

deze ALV was de opkomst: 22 leden, 1 donateur, 1 gast van de fractie Provinciale Staten Gelderland en 9 

afmeldingen. 

 

Bestuur 
In 2020 zijn twee bestuursleden afgetreden: Willemieke van Trigt (februari 2020) en Dirk van Willigen (juli 

2020). Willemieke heeft haar studie afgerond en heeft een baan elders gevonden. Dirk was aftredend en 

herkiesbaar, maar is statutair afgetreden. De functie van penningmeester is daarmee vacant geworden. 

Gerrit van den Berg neemt het penningmeesterschap tijdelijk waar. 

 

De andere bestuursleden die in 2019 op hun post waren, zijn dat in 2020 gebleven. Op 31 december 2020 

kende het bestuur de volgende bestuursleden: Henk van der Kruijt (voorzitter, vanaf juli 2020) Gert-Jan 

Donker (algemeen lid, voorzitter tot juli 2020), Frits Boel (secretaris) Jan Willem Ploeg (algemeen lid en 

politiek secretaris), Gerrit van den Bergh (algemeen lid en waarnemend penningmeester), Wim Vervoorn 

(algemeen lid), Renze van Willigen (algemeen lid). Daarmee bestaat het bestuur eind 2020 uit 7 leden. 

 

Het Huishoudelijk Reglement is formeel vastgesteld en de bestuurstermijnen zijn daarin opgenomen. 

 

Het bestuur kwam 5 keer voor een vergadering bij elkaar, en overlegde waar mogelijk per e-mail. 

 

Aandachtspunten waren dit jaar: Evaluatie van het verkiezingsprogramma 2018-2021 met de fractie, 

opstellen van het profiel en benoemen van de functie politiek secretaris, een competentiepeiling onder de 
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leden, vernieuwing van de website en informatiebulletin, contact met fractie en het incidenteel als 

toehoorder bijwonen van gemeenteraadsvergaderingen, het afdelingsplan en voorbereidingen voor de 

komende Tweede Kamer verkiezingen in 2021 en de Gemeenteraadsverkiezingen 2022. 

 

Fractie 
Bestuur en fractie kwamen drie keer bij elkaar voor een overleg: twee reguliere overleggen (zoals 

afgesproken) en een extra overleg vanwege het vallen van de coalitie West Betuwe. 

 

Een afvaardiging van het bestuur (Henk van der Kruijt en Jan Willem Ploeg) woont het maandelijks 

fractieoverleg bij, waardoor de lijnen tussen bestuur en fractie korter zijn geworden. 

 

De fractie heeft 3 zetels in de gemeenteraad en 1 wethouder in het college, en ziet er als volgt uit: Fred 

Temminck (fractievoorzitter), Martha Kool (gemeenteraadslid), Govert van Bezooijen (wethouder) en Linda 

van Willigen (gemeenteraadslid). Als burgerleden zijn daadwerkelijk aan de fractie toegevoegd: Ineke 

Verheul en Anne van Rossum. 

In september 2020 is een nieuw burgerlid toegetreden: Arné van den Bogerd (Tricht). 

 

De spanningen in de coalitie West Betuwe heeft in juni 2020 geleid tot een breuk met LLB. Uiteindelijk is in 

augustus een nieuwe coalitie gevormd van Dorpsbelangen, SGP, ChristenUnie, VVD en PvdA. 

 

We mogen blij zijn met en trots zijn op onze fractieleden en wethouder, die in de politieke arena veel werk 

hebben verzet, daarbij ondersteund door een aantal enthousiaste burgerleden. 

Er is onverminderd hard gewerkt aan een sterke positie van de ChristenUnie in de gemeente West Betuwe. 

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 2020 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 

2021. 

 

Geldermalsen, 12 mei 2021 

Frits Boel, secretaris 


