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Jaarverslag 2021 secretaris ChristenUnie West Betuwe 

Leden 
Stand op 1 januari 2021: 110 leden 

 

Bij: 14leden 

Af: 6 leden 

 

Stand op 31 december 2021: 118 leden 

 

Contact met leden 
Informatie Bulletin ChristenUnie West Betuwe (IBWB) 

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

(IBWB). 

De uitgave van het Informatie Bulletin 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. 

 

Belronde 

Gedurende het jaar onderhoudt voorzitter Henk van der Kruijt (in de hoedanigheid van Talentmanager) 

telefonisch het contact met de leden. Dit wordt positief ontvangen. De inzichten die hiermee verkregen 

worden, worden door het bestuur meegenomen om het contact met de leden te versterken. Het is de 

intentie om het bellen van de leden voort te zetten. 

 

Live contact 

Daarnaast is er ook ‘live’ contact met de leden, op de Algemene Ledenvergaderingen. Er werden twee ALV’s 

gehouden, op 2 juni 2021 en op 24 november 2021. Op de eerste ALV werden de gewone zaken afgehandeld, 

zoals het jaarverslag van de secretaris, de jaarrekening en het verslag van de kascontrolecommissie. 

Daarnaast werd er gebrainstormd over het verkiezingsprogramma. In november werden op de ALV het 

verkiezingsprogramma en de kieslijst vastgesteld. 

 

Bestuur 
In 2021 is één bestuurslid afgetreden: Gert-Jan Donker. Gert-Jan heeft ruim 11 jaar in het bestuur gezeten, 

waarvan 5 jaar als voorzitter. 

 

De andere bestuursleden die in 2020 op hun post waren, zijn dat in 2021 gebleven. De bestuursleden zijn: 

Henk van der Kruijt (voorzitter), Frits Boel (secretaris), Jan Willem Ploeg (algemeen lid, en politiek secretaris), 

Gerrit van den Bergh (algemeen lid), Wim Vervoorn (algemeen lid), Renze van Willigen (algemeen lid). Baukje 

van Warners uit Haaften is het bestuur komen versterken. Daarmee bestaat het bestuur eind 2021 uit 7 

leden. 

 

Het bestuur kwam 9 keer voor een vergadering bij elkaar, waarvan 3 keer in overleg met de fractie. 

Aandachtspunten waren dit jaar: uitvoering geven aan het afdelingsplan 2021 met onder meer het 

ondersteunen van de campagne voor de Tweede Kamer verkiezingen in 2021, het houden van voortgangs-

gesprekken met de fractie en het voorbereiden van de Gemeenteraadsverkiezingen 2022. Voor de 

Gemeenteraadsverkiezingen werden een programma- en selectiecommissie ingesteld, een campagne-

commissie samengesteld, werd het verkiezingsprogramma 2022-2025 geschreven en een kandidatenlijst 

vastgesteld. 
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Fractie 
Bestuur en fractie kwamen drie keer bij elkaar voor overleg. 

 

In 2021 was de bezetting van de fractie: Fred Temminck (fractievoorzitter), Martha Kool, Linda van Willigen 

en Govert van Bezooijen (wethouder). Als burgerleden ondersteunden Ineke Verheul, Anne van Rossum en 

Arné van den Bogerd de fractie. 

 

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 veel bereikt, waarbij we 

dankbaar mogen terugzien op hetgeen de fractie kon bijdragen aan het beleid van de gemeente West 

Betuwe. 

Er is onverminderd hard gewerkt aan een sterke positie van de ChristenUnie in de plaatselijke coalitie. 

 

Voorbereidingen op gemeenteraadsverkiezingen 2022 
Het afgelopen jaar was een intensieve tijd voor het bestuur en fractie. Diverse commissies en werkgroepen 

gingen samen aan de slag in voorbereiding naar de verkiezingen van 16 maart 2022. Als bestuur zijn we blij 

met de gaven en talenten die de afgelopen tijd zichtbaar werden. 

 

Diverse werkgroepen gingen aan de slag om het nieuwe programma te ontwikkelen, de selectiecommissie is 

op zoek gegaan naar goede kandidaten en de campagnecommissie heeft al haar creativiteit benut om op een 

hedendaagse manier ons programma en onze kandidaten voor het voetlicht te brengen. De samenstelling 

van al deze commissies was overwegend een mix van fractie, bestuur en leden met hun eigen expertise 

gebied. 

 

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 2021 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 

2022. 

 

Geldermalsen, 16 mei 2022 

Frits Boel, secretaris 


