
Notulen algemene ledenvergadering ChristenUnie Almelo 

Datum: donderdag  30 november 2017 

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:   Gerda de Vries,  Ellen Vos , J. Smith, mevr. Sanderman, L. Maarse, E. Groenevelt en 

Reinder Venema 

 

Voorstelrondje 

De aanwezigen stellen zich voor. 

Vaststelling agenda: 

geen opmerkingen 

 

Verslag ledenvergadering  30 november 2016 

Geen opmerkingen 

 

Jaarverslag voorzitter 

a. 21 januari: bezoek aan de 2e kamer in Den Haag, 7 personen uit Almelo aanwezig, heeft 4 

nieuwe leden opgeleverd. 

b. Actie’s verkiezingen: caravantour door de stad, schoonmaak actie in het centrum met 20 

vrijwilligers. Andere (fractie)leden hebben een rondwandeling door de stad gemaakt. 

c. 15 maart: 2e kamer verkiezingen. Wel winst maar minder dan verwacht. Uiteindelijk wel een 

belangrijke rol voor de ChristenUnie. 

d. 26 april: Jan Veenstra geridderd 

e. Aanstellen van ons nieuwe bestuurslid en penningmeester Rob Luiten 

f. Voor de zomer gaf Mark Pruijssen aan het bestuurswerk niet langer te kunnen combineren 

met het werk, veelal aanwezig in het buitenland. Op dit moment is er dus een vacature 

binnen het bestuur. 

g. Veel in het teken van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Voor de vakantie 

gesprekken met de huidig wethouder, fractieleden en steunfractie. 

h. Na de vakantie lijsten aangemaakt voor de kandidaten voor de gemeenteraadverkiezingen 

2018. 

i. Samenstellen campagnecommissie. 

j. Ledenmutaties: Jan Zijp is verhuist naar Deventer. Totaal 10 nieuwe leden. 

 

Jaarverslag penningmeester 2016 

Rob geeft uitleg over het verslag, waarin we een terugloop zien in giften in 2016 

 

Verslag kascontrolecommissie 

Jan Veenstra en Henk Huisman  hebben kascontrole over 2016 verricht en zij hebben deze in orde bevonden. Zij 

stellen voor de penningmeester te dechargeren. 

Wel moeten kassabonnetjes e.d., welke ingeleverd worden, door twee personen worden ondertekend. 

 

 



 

Benoeming kascontrolecommissie 

Henk Huisman en Timon Vrijmoeth worden gekozen. 

 

Begroting 2018/plaatselijke contributie 

Bankrekening op website vermelden 

 

Vaststelling kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2018 

We hebben een mooie lijst met 30 kandidaten en deze wordt door de aanwezigen vastgesteld 

 

Vaststellen verkiezingsprogramma gemeenteraadsverkiezingen 2018 

Programma wordt vastgesteld en er worden nog een aantal restpunten, betreffende wijkcentra, Soweco en blauwe 

zones 

 

Actuele plaatselijke politie, gesprek met wethouder en raadsleden 

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

 

Rondvraag 

SGP doet niet mee met gemeenteraadsverkiezingen 

Persbericht betreffende kandidatenlijst en verkiezingsprogramma gaat er uit. 

 

Sluiting 

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

 


