
Notulen algemene ledenvergadering ChristenUnie Almelo 

Datum: donderdag  29 november 2018 

Plaats: Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt), Bellavistastraat 26 

Tijdstip: 20.00 uur 

Opening 

Freek Nijhof opent de vergadering met het lezen van Jer. 29 en gebed.  

Mededelingen: 

Met kennisgeving zijn afwezig; Jose Runhaar, Rijk Lubberts, Dinant Pas, dhr. Ploegman, Michiel van Heek, Gre 

Sonderman, L. Maarse, Freek Jansen en Lidy Winters 

 

Vaststelling agenda: 

geen opmerkingen 

 

Verslag ledenvergadering  30 november 2017 

Geen opmerkingen 

 

Jaarverslag voorzitter 

a. 2017 jaar van voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen 

b. Na goedkeuring van de lijst is de campagnecommissie gestart met een eerste overleg. 

Verkiezingsborden langs de invalswegen zijn opgeknapt en geplaatst. 

c. 3 zaterdagen voor de verkiezingen actieve campagne gevoerd in de stad, laatste zaterdag deden 20 

vrijwilligers mee in bittere kou. 

d. Goede uitslag: 25 % meer stemmen, net geen 3 zetels en ook onze wethouder heeft weer 

plaatsgenomen op het pluche. 

e. Landelijk protocol van de privacy regeling overgenomen. 

f. Na de vakantie: op zoek naar nieuwe bestuursleden. 

g. Plannen:  

i. er gaan stemmen op om met een jongerenafdeling van Perspectief te starten. 

ii. Thema avonden organiseren door denktank over Waardig Ouder Worden. 

h. Na de laatste ledenvergadering zijn er 3 nieuwe leden bijgekomen. 

 

 

Jaarverslag penningmeester 2017 

Rob geeft uitleg over het verslag; in de grijze kolom zien we dat we bij de werkelijke kosten lichtelijk te kort komen. 

 

Verslag kascontrolecommissie 

Henk Huisman en Timon Vrijmoeth  hebben kascontrole over 2017 verricht en zij hebben deze in orde bevonden. Zij 

stellen voor de penningmeester te dechargeren. 

 

Benoeming kascontrolecommissie 

Timon Vrijmoeth en Teko Boeringa worden benaderd. 

 

Begroting 2019/plaatselijke contributie 

Op dezelfde voet verder, echter moet er voor de Denktank een bedrag worden vrijgemaakt. 

Op het fractiebudget moet ook aanspraak gemaakt kunnen worden, mits die is bestemd voor politieke doeleinden. 

De mailing over plaatselijk contributie gaat er binnenkort uit. 

 

 

 



Bestuursvacatures 

Henk Meerveld neemt na 10 jaar afscheid als bestuurslid. Hij wordt hartelijk bedankt voor al zijn inzet. 

Hierdoor is een vacature in het bestuur ontstaan en zij zijn naarstig op zoek naar een nieuw lid. 

 

Provinciale/waterschaps verkiezingen maart 2019 

Elise Klaasen staat om nr. 13 en Wouter Teeuw op 25 bij de Prov. Verkiezingen 

Er wordt t.z.t. campagne gevoerd. 

 

Actuele plaatselijke politie, gesprek met wethouder en raadsleden 

Wouter , Alex en Michiel vertellen e.e.a. over  het afgelopen jaar in de raad. 

 

Sluiting 

Hierna is er nog een informele bijeenkomst onder het genot van een hapje en een drankje. 

 


