
 

 

Secretarieel jaarverslag 2012 
Het jaarverslag is vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de Algemene 

Ledenvergadering op 20 oktober 2014. 

Inleiding 
Vanwege de aangescherpte regels voor Algemeen Nut Beogende Instellingen per 1 januari 
2014 is het bestuur verplicht ook een jaarverslag te publiceren op de website. De verplichting 
tot het opstellen van een jaarverslag staat ook in artikel 12 lid 3 van de statuten van onze 
kiesvereniging. Omdat de activiteiten van de ChristenUnie Haarlem en omgeving beperkt zijn 
is de leden tot nu toe geen jaarverslag voorgelegd maar alleen een financieel jaarverslag en 
is mondeling verslag gedaan tijdens de ledenvergaderingen. Om te voldoen aan de ANBI-
regels zal het bestuur vanaf nu ook jaarlijks een schriftelijk jaarverslag uitbrengen.  
 
In dit eerste jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over het jaar 2012. Dit jaarverslag 
zal worden besproken op de eerstvolgende algemene ledenvergadering, welke in het 
voorjaar van 2014 zal worden gehouden. 
 
Activiteiten 
ChristenUnie Haarlem e.o. heeft als werkgebied de gemeenten Haarlem, Bloemendaal, 
Heemstede, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Zandvoort. De meeste leden wonen in 
Haarlem en alleen in deze plaats is de partij momenteel actief. Omdat de ChristenUnie in 
2012 niet in de gemeenteraad van Haarlem vertegenwoordigd was is het aantal activiteiten 
in 2012 beperkt gebleven.  
 
De bezigheden van het bestuur stonden vooral in het teken van voorbereiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen 2014. Het bestuur is 4x bij elkaar geweest. Daarnaast zijn er 
veel zaken afgehandeld per telefoon en e-mail. Ook is een afvaardiging van het bestuur 
aanwezig geweest bij diverse landelijke en provinciale bijeenkomsten van de ChristenUnie. 
 
Er is één ledenvergadering geweest op 14 mei 2012. Tijdens deze ledenvergadering is Fred 
Drenth verkozen als voorzitter. Deze functie was vacant geworden nadat in 2011 Marjolijn 
Boellaard na jarenlang zich voor de kiesvereniging te hebben ingezet afscheid had 
genomen. Tijdens de vergadering is Anneke Morijn herkozen als penningmeester.  
 
Tevens is tijdens deze ledenvergadering nagedacht over mogelijkheden van samenwerking 
met andere partijen tijdens de komende verkiezingen. Tenslotte is nagedacht over de 
komende decentralisaties in het sociale domein en in de zorg onder leiding van Jacqueline 
Koops, ChristenUnie-wethouder in Amstelveen. 
 
Verder was in 2012 een schaduwfractie actief van circa 5 leden onder voorzitterschap van 
Frank Visser, tevens politiek secretaris van het bestuur. De schaduwfractie is o.a. in het 
nieuws geweest over statiegeld, met Kamervragen over Schiphol, met een actie voor komst 
van NS stations in Vogelenzang en een actie voor uitbreiding van minidierentuin Artisklas. 
 
Tenslotte heeft de vereniging actief meegedaan in de campagne voor de Tweede 
Kamerverkiezingen op 12 september 2012. Frank Visser was één van de landelijke 
kandidaten op plaats 47 en heeft namens de partij deelgenomen aan diverse debatten en 
interviews. 
 

Haarlem e.o. 



Het aantal leden is zoals blijkt uit onderstaand overzicht licht afgenomen. Het aantal 
PerspectieF leden die geen lid zijn van de ChristenUnie is bij het bestuur niet bekend. Dit 
geldt ook het aantal vrienden (donateurs) van de landelijke ChristenUnie die woonachtig zijn 
in het werkgebied van onze kiesvereniging is ook niet bekend. Het bestuur is in overleg met 
het partijbureau om ook deze gegevens te krijgen, maar het is de vraag of dit mogelijk is in 
verband met de privacy wetgeving. 
 

Ledenstand 31-12-2011 31-12-2012 

Hoofdlid 102 96 

Gezinslid 8 7 

Combilid (ChristenUnie + 
PerspectieF) 

0 2 

Reductielid 5 4 

Totaal 115 109 

 
 
Haarlem, 13 december 2013 
 
 
 
Fred Drenth 
Voorzitter 
 
 
 
Anneke Morijn 
Penningmeester en secretaris a.i. 
 
 
 
 
Frank Visser 
Politiek secretaris 


