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Jaarverslag 2020

Met dit verslag geeft het bestuur van de ChristenUnie Overbetuwe een overzicht van de activiteiten in 2020.

Leden
Eind 2020 bedroeg het ledental van de kiesvereniging Overbetuwe 207, eind 2019 hadden we 88 leden.  In de 
gemeente Overbetuwe overleed 1 lid, kregen we 2 nieuwe leden, verhuisden 2 leden en 4 leden bedankten. 127 
leden kwamen in mei over uit de afdeling Nijmegen, waarover verderop in het verslag uitleg. In de gemeente 
Nijmegen met daarbij behorende gemeenten kwamen 8 leden er bij, 11 leden zegden op of verhuisden.  Naast de 
leden hebben we een lijst van belangstellenden. vooralsnog alleen in Overbetuwe. Zij ontvingen in 2020 net als 
de leden tweemaal het “Christelijk Geluid”. Hiermee bereiken we een grotere groep betrokken mensen dan alleen
onze leden. 

Bestuur
Het bestuur heeft 4 maal vergaderd, op 23 januari, 2 april,  22 september en 1 december (de laatste drie keer 
digitaal). We hadden een gezamenlijke (digitale) ontmoeting met de fractie op 2 september. Dit om elkaar bij te
praten en informatie uit te wisselen tussen bestuur en fractie. 

Op 13 juni was er online een partijbijeenkomst waar een aantal sprekers waren en ChristenUnie politici met 
elkaar in gesprek gingen. Op 21 november was er een online partijcongres.  Dit congres in november stond 
voornamelijk in het teken van de Tweede Kamer verkiezingen op 17 maart 2021. De leden konden voor het eerst 
digitaal meedoen en vanuit huis stemmen.  
De provinciale vergaderingen werden ook online gehouden, daar deed in ieder geval 1 bestuurslid aan mee. 

De ledenvergadering op 9 november hielden we ook online via Zoom. 11 leden namen deel aan deze vergadering. 
We besteedden aandacht aan de overgang van de afdeling Nijmegen naar Overbetuwe, daar waren ook de 
meeste vragen over. 
Dhr. Arjan Westerveld, afkomstig uit de afdeling Nijmegen, werd zonder bezwaar, toegevoegd aan het bestuur.
Mw. Marian Wieringa was aftredend als bestuurslid, zij stelde zich herkiesbaar. Er waren geen 
tegenkandidaten, zij werd herkozen als secretaris.

Begin van het jaar 2020 werd het bestuur van onze afdeling benaderd met de vraag of de afdeling Nijmegen aan
onze afdeling toegevoegd zou kunnen worden. De afdeling Nijmegen (met daarbij de gemeenten Berg en Dal, 
Beuningen, Heumen en Wijchen) kon geen bestuur meer samenstellen. Deelname aan de 
gemeenteraadsverkiezingen was voor deze afdeling ook geen optie meer omdat het aantal benodigde stemmen 
steeds ver boven het aantal verkregen stemmen lag. De leden van de afdeling Nijmegen hebben hun instemming 
verleend met deze samenvoeging en zo is dit in mei uitgevoerd. Vanuit het partijburo is dit proces begeleid door 
Tjitske Kuiper, zij had dit in februari met ons bestuur besproken.



Op de bestuursvergaderingen kwamen dit jaar verder aan de orde: bezetting van fractie, voorbereiding 
ledenvergadering, attentie leden die 25 jaar lid zijn (34 mensen), landelijke en provinciale activiteiten, relatie 
met de SGP en de vraag hoe we contact houden/krijgen met mensen uit onze dorpen.
Het bestuur bestond uit:
Voorzitter: dhr. Jan Luursema (in 2001 secretaris, vanaf 2007 voorzitter), aftredend 2023
Secretaris: mw. Marian Wieringa (sinds november 2009), aftredend 2024
Penningmeester: dhr. Arie Abbink  (sinds november 2005), aftredend 2022
Algemeen lid: dhr. Harry Bruggema (sinds november 2017), aftredend 2021
Algemeen lid: dhr. Arjan Westerveld (sinds 9 november 2020), aftredend 2024

Fractie
De ChristenUnie wordt in de gemeenteraad vertegenwoordigd door mw. Hanny van Brakel, zij doet dit sinds 
2006 met veel toewijding, wat wij zeer waarderen.  Mw. van Brakel is vanaf januari 2012 ook voorzitter van het 
presidium en daarmee ook waarnemend raadsvoorzitter.
Een belangrijke bijdrage wordt geleverd door onze burgerleden: mw. Gerdien Maaijen en dhr. Rick Veijer. 
Mw. Maaijen heeft toegezegd om bij de volgende verkiezingen lijsttrekker te zijn. 
De fractie zette samen met het bestuur een vrijwilliger in het zonnetje, dat was dit jaar mw. Karin Wiggelman 
voor haar inzet bij veel activiteiten in Randwijk. 

Verkiezingen
In 2020 waren er geen verkiezingen. 

Leden
Op 3 januari hielden we een nieuwjaarsreceptie bij de familie Haveman, waar ongeveer 15 leden kwamen.
Op 9 november was de ledenvergadering. Aan deze digitale ontmoeting namen 11 leden deel. De avond begon met 
het huishoudelijk gedeelte. De financiële stukken werden besproken alsook het jaarverslag van 2019 en de  
notulen van de vorige ledenvergadering. De leden kregen uitleg over de overgang van de afdeling Nijmegen naar 
Overbetuwe. In november kregen de leden die 25 jaar of meer lid waren een attentie.

Tot slot
Wij zijn dankbaar met onze zetel in de gemeenteraad en de mogelijkheid die wij zo krijgen om een waardevolle 
bijdrage aan de politiek in de gemeente Overbetuwe te leveren. Politiek bedrijven voor Zijn aangezicht, samen 
met elkaar. 
Gij antwoordt met geduchte daden,
Gij treedt voor ons in ’t krijt.
God van ons heil, Gij gaat te rade
met uw gerechtigheid.   (Psalm 65)

Zetten, 6 januari 2021


