
Notulen algemene ledenvergadering ChristenUnie Almelo 
Datum: donderdag  27 augustus 2020 
Plaats: Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt), Bellavistastraat 26 
Tijdstip: 19.30 uur 

Opening 

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

Mededelingen: 
Met kennisgeving zijn afwezig; Gre Sonderman, W. Dam, Kees v.d. Veer, Jojo Smith en Sander Smit 
 
Vaststelling agenda: 
geen opmerkingen 
 
Verslag ledenvergadering  21 november 2019 
Geen opmerkingen 
 
Jaarverslag voorzitter 
 

a. De zoektocht naar een nieuw bestuurslid heeft geresulteerd in de toetreding tot het bestuur van 
Riëtte Rosenbrand. Daarmee is het bestuur voltallig. 

b. Door de uitbreiding van het aantal bestuursleden zijn we nu in staat bij iedere denktank bijeenkomst 
een bestuurslid aanwezig te laten zijn. Dit bevorderd het contact bestuur / fractie / denktank. 

c. Op 3 februari is een Almelose delegatie naar Hardenberg geweest vanwege de voorbereidingen voor 
het verkiezingsprogramma 2e kamer verkiezingen 2021. Thema: in gesprek met Gert Jan Seegers. 

d. Op 7 maart hebben we een werkbezoek afgelegd bij de brandweer in Almelo. 
e. Toen brak de Corona crisis uit en zijn alle activiteiten stil komen te liggen, zoals: 
f. De organisatie van de eerste publieksbijeenkomst was rond. Het thema zou zijn: hoe houdt je als 

jonge gezin alle ballen in de lucht?! Deze bijeenkomst zou in de bibliotheek plaatsvinden op 22 april 
en er waren 2 sprekers uitgenodigd. Het feest kon echter niet doorgaan in verband met de Corona 
crisis. 

g. Op 4 juli hebben een aantal bestuursleden, fractieleden en denktankleden vrijwilligerswerk gedaan 
bij een alleenstaande man namens Present. 

h. Voorbereidingen voor de verkiezingen zijn gestart: 
i. 2e Kamerverkiezingen 2021:  

1. eerste bijeenkomst campagneteam 5 september 
ii. Gemeenteraad 2022:  

1. Rondje voortgangsgesprekken met de wethouder, fractie en raadsvolgers worden 
binnenkort ingepland. 

2. Handboek ChristenUnie wordt bestudeerd. 
 

Jaarverslag penningmeester 2019 
Rob geeft uitleg over het verslag. 
 
Verslag kascontrolecommissie 
Teko Boeringa en Dinant Pas hebben kascontrole over 2019 verricht en zij hebben deze in orde bevonden. Zij stellen 
voor de penningmeester te dechargeren. 
 
Benoeming kascontrolecommissie 
Dinant Pas en Rijk Lubberts melden zich aan. 
 



Begroting 2020/plaatselijke contributie 
I.v.m komende verkiezingen is er een ruimer bedrag begroot. 
Op het fractiebudget moet ook aanspraak gemaakt kunnen worden, mits die is bestemd voor politieke doeleinden. 
 
Rondvraag 
Kaartenactie is goed bevallen 
 
Actuele plaatselijke politie, gesprek met wethouder en raadsleden 
Wouter en Alex vertellen e.e.a. over de ontwikkelingen van het centrum/winkelhart van Almelo. 
 
Sluiting 
Hierna is er nog een informele bijeenkomst onder het genot van een hapje en een drankje. 
 


