
 

 

Secretarieel jaarverslag 2013 
Het jaarverslag is vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de Algemene 

Ledenvergadering op 20 oktober 2014. 

Inleiding 
Het bestuur van de kiesvereniging is volgens artikel 12 lid 3 van de statuten van onze 
kiesvereniging verplicht tot het opstellen van een jaarverslag. Vanwege de regels voor 
Algemeen Nut Beogende Instellingen is het bestuur verplicht dit jaarverslag ook te publiceren 
op de website.   
 
In dit jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over het jaar 2013. Dit jaarverslag zal 
worden besproken op de eerstvolgende algemene ledenvergadering, welke in het najaar 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 
2013 niet in de gemeenteraad van Haarlem vertegenwoordigd was en er op 7 maart 2014 
gemeenteraadsverkiezingen zijn gehouden stond 2013 vooral in het teken van de 
voorbereiding van de gemeenteraadscampagne. 
 
Het bestuur is diverse keren 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 zijn twee ledenvergaderingen geweest op 18 maart 2013 en 14 oktober 2013. 
Tijdens de eerste ledenvergadering is afscheid genomen van de bestuursleden Marjet 
Lutgerink en Arie Jeeninga. In deze vergadering  is na een rapportage door het bestuur 
omtrent de gevoerde gesprekken met het bestuur van SGP en het bestuur van het CDA, 
besloten zelfstandig deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Haarlem.  
In dezelfde vergadering  is een selectiecommissie ingesteld bestaande uit Marjolijn 
Boellaard, Kees Hamelink en Jaco van Buren. Door een ernstig ongeval heeft Marjolijn 
Boellaard na korte tijd helaas haar werkzaamheden voor de selectiecommissie moeten 
beëindigen. Tenslotte is gesproken over de landelijke voorstellen voor partijvernieuwing met 
meer invloed voor individuele leden. 
 
Tijdens de tweede ledenvergadering is de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma 
vastgesteld en is gesproken over de campagne. 
De eerste voorbereidende campagne-activiteiten zijn in het najaar van 2013 uitgevoerd. Een 
groot aantal persberichten is opgesteld en er is gewerkt aan teksten voor de 
campagnefolder. 
 
Verder was in 2013 een schaduwfractie actief van circa 5 leden onder voorzitterschap van 
Frank Visser, tevens politiek secretaris van het bestuur. De schaduwfractie heeft o.a. 
aandacht gevraagd voor behoud van het uitstapprogramma voor prostituees. Er is hierover 
een brief gestuurd naar de gemeenteraad, overleg geweest met de fractie in 
Haarlemmermeer en met het Scharlaken Koord en er is ingesproken in de gemeenteraad. 
Uiteindelijk heeft het college van B&W mede dankzij deze acties besloten het programma 
voort te zetten. Verder heeft de schaduwfractie aandacht gevraagd voor de dreigende 

Haarlem e.o. 



sluiting van twee spoorwegovergangen in Heemstede. Hierover heeft de Tweede 
Kamerfractie op ons verzoek Kamervragen gesteld. Er was een positief besluit van het 
college van B&W over de uitbreiding van Artisklas, iets waarvoor de schaduwfractie in 2012 
aandacht heeft gevraagd. Tenslotte heeft de schaduwfractie aandacht gevraagd voor het 
grote aantal volle treinen rond Haarlem. 
 
In totaal kreeg de kiesvereniging 11 nieuwe leden in 2013 en verloren we 9 leden om diverse 
redenen. Hiermee is er sprake van licht herstel maar het verlies van 6 leden in 2012 is nog 
niet gecompenseerd. 
 

Ledenstand 31-12-2012 31-12-2013 

Hoofdlid 96 94 

Gezinslid 7 8 

Combilid (ChristenUnie + 
PerspectieF) 

2 5 

Reductielid 4 4 

Totaal 109 111 
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