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Jaarverslag voorzitter 2020 
 
 
 

1. Jaarverslag voorzitter: 
a. Op 23 november is er een webinar georganiseerd. Op uitnodiging heeft 

Gerdien Stein een inleiding met als thema “alle ballen in de lucht”. Een zeer 
actueel onderwerp in deze Corona tijd met de kinderen thuis en thuiswerken. 
Ongeveer 50 deelnemers namen digitaal deel aan deze webinar. 

b. Het najaar 2020 stond verder vooral in het teken van de 2e kamerverkiezingen. 
Als CU Almelo hebben we voluit meegedaan in het regionale campagneteam. 
We hebben meegedaan met plaatselijke en landelijke acties. Hoewel deze zeer 
beperkt mogelijk waren i.v.m. de Corona maatregelen. We hebben aandacht 
proberen te trekken door: 

i.  kerstbomen op te tuigen met wenskaartjes en die af te leveren bij een 4 
tal verzorgingshuizen op 12 december, thema was Waardig Ouder 
Worden 

ii. Zorg voor de schepping: een schoonmaakactie in het centrum van 
Almelo en het Windmolenbroek. 

iii. City race: estafette fietstocht naar Amersfoort Den Haag 
iv. Aandacht voor de plaatselijke middenstand op onder het motto: 

Economie draait om mensen 
v. Er is geflyerd in bepaalde delen van Almelo op basis van een evaluatie 

van de ChristenUnie aanhang bij de stembureaus 
vi. Advertentie in het plaatselijke weekblad. 

vii. Resultaat is uiteindelijk dat de ChristenUnie in Almelo iets minder 
stemmen heeft gekregen 2021 1296 stemmen (2017 1378 stemmen) 
opvallend is dat Gert Jan Segers 62 stemmen minder heeft gekregen en 
Carola Schouten 67 stemmen meer. 

c. Voorbereidingen GR 2022: 
i. Er hebben persoonlijke gesprekken plaatsgevonden met de wethouder, 

fractie en fractievolgers 
ii. Tijdens deze gesprekken is een evaluatie van de huidige raadsperiode 

gehouden. Ook zijn de ideeën en plannen voor de toekomstige periode 
aan de orde geweest. 

iii. Deze ideeën zullen de basis vormen voor de komende periode. 



d. Samenstellen selectiecommissie en programmacommissie. 
e. Het idee om jongeren te betrekken bij de activiteiten is ook een paar keer 

gelukt. 
f. Het aantal leden is licht gestegen naar 

 


