
Notulen algemene ledenvergadering ChristenUnie Almelo 

Datum: donderdag  21 november 2019 

Plaats: Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt), Bellavistastraat 26 

Tijdstip: 20.00 uur 

Opening 

Freek Nijhof opent de vergadering met het lezen van 1 Petr. 3 en gebed.  

Mededelingen: 

Met kennisgeving zijn afwezig; Rijk Lubberts, Dinant Pas,  Michiel van Heek, Gre Sonderman, Sander Smits, Jacob 

Dogger en dhr. Ploegman 

 

Vaststelling agenda: 

geen opmerkingen 

 

Ingekomen stukken 

Verslag kascontrole CU Almelo 

 

Verslag ledenvergadering  29 november 2018 

Geen opmerkingen 

 

Jaarverslag voorzitter 

a. 20 maart verkiezingen Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen. De verkiezingsmarkt werd 

afgeblazen vanwege harde wind. De vrijwilligers van de ChristenUnie waren wel present. Ook was er een 

ontmoeting met Arie Slob georganiseerd op de markt. Mooie uitslag: 2015, 1065 stemmen=4.8 % in  2019 

1376 stemmen=5% een stijging van 35 % 

b. 23 mei Europese verkiezingen. Leeft een stuk minder.  

In 2014 943 stemmen = 5.7 % in 2019 844 stemmen = 4.72 % 

c. De financiële stukken zijn voor 30 juni op de website gepresenteerd. Dit moet in verband met de ANBI. 

Hierdoor zijn de giften en contributies aftrekbaar van het belastbaar inkomen. 

d. De zoektocht naar een nieuw bestuurslid heeft geresulteerd in de toetreding tot het bestuur van Laurens 

Maarse. De zoektocht gaat nog door voor het vijfde bestuurslid. 

e. Persoonlijke gesprekken zijn rond de vakantie gehouden met de wethouder, raadsleden en de 

fractieondersteuners. Gesprekken zijn positief verlopen. Veel gaat goed, er zijn ook punten waar het nog 

veel beter kan. Zo is de organisatie rond de bijeenkomsten van de denktank versterkt met de hulp van 

Sander Smits. Het is de bedoeling dat er ook publieksbijeenkomsten worden georganiseerd met 

onderwerpen als: jongeren, ouderen (waardig ouder worden) jonge gezinnen, mensen met een beperking 

ect. 

f. De poging om via Perspectief (CU jongerenorganisatie) ondersteuning te krijgen in het opzetten van een 

jongeren afdeling zijn gestrand. We gaan nu proberen om via kerkelijke jongerenclubs contacten te 

leggen en iets te gaan organiseren. 

g. We zijn gestart met een ledenwerfactie. Verloopt nog niet zo heel succesvol. Maar we gaan ermee door. 

Nieuwe leden krijgen een welkomstgeschenk in de vorm van een boek van Gert Jan Segers of een cd Sela. 

 

 

Jaarverslag penningmeester 2018 

Mede door de verkiezingen zijn er relatief meer uitgaven. 

 

Verslag kascontrolecommissie 

Timon Vrijmoeth en Teko Boeringa hebben kascontrole over 2018 verricht en zij hebben deze in orde bevonden. Zij 

stellen voor de penningmeester te dechargeren. 



 

Benoeming kascontrolecommissie 

Teko Boeringa en Dinant Pas worden benaderd. 

 

Begroting 2020/plaatselijke contributie 

Plaatselijke bijdrage verhoogt naar € 400 

De plaatselijke gift van € 5,= willen we ophogen naar € 10,= om onze kosten gedurende de verkiezingen te dekken. 

 

Bestuursvacatures 

We zijn nog steeds op zoek naar een nieuw lid. 

Christien Sterken benaderen. 

 

Voorstel ledenvergadering verschuiven naar het voorjaar. 

Wordt door de aanwezig akkoord bevonden. 

 

Toelichting Denktank 

Er worden het hele jaar door thema-avonden gegeven, hiervoor worden sprekers uitgenodigd. 

 

Actuele plaatselijke politie, gesprek met wethouder en raadsleden 

Wouter , Alex en Jeannet 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. 

 


