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1.

Verslag ledenvergadering kiesvereniging ChristenUnie 3 dec. 2012:
a.
Het verslag wordt goedgekeurd.

2.

Financiën
a.
De als bijlage 3 verspreide ‘financiële verantwoording 2012 leidt niet tot vragen. Op blz. 2 is een typefout
gemaakt, inkomsten 442,56 moet zijn, 452,56; optelling klopt wel.
b.
De kascontrole over 2012 is uitgevoerd. De zaken zijn in orde bevonden, de penningmeester (en de rest van
het bestuur) wordt dan ook decharge verleend.
c.
De ‘begroting 2013 en 20134 wordt goedgekeurd. De algemene reserve is gestegen, waarmee de
gemeenteraadsverkiezingen voor maart 2014 gefinancierd kunnen worden. (zie ook punt 5.5. van verslag
ledenverg. 3 dec. 2012).

3.

Samenstelling bestuur
a.
Evenals op de vergadering van 2012 is vooraf aan deze ledenvergadering weer een oproep gedaan aan leden
om zich beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie. Gert en Roel blijven hun bestuursfunctie voorlopig
vervullen.

4.

Gemeenteraadsverkiezingen, 19 maart 2014
a. We zijn heel blij dat we een nieuwe lijsttrekker aan de leden kunnen voordragen, daar Jan Vincenten had
aangegeven niet meer beschikbaar te zijn als lijsttrekker. De nieuw voorgestelde lijsttrekker is Rob van der
Welle.
De vergadering heeft de vaststelling en volgorde van de kandidaten overgenomen van de selectiecommissie .
De voorzitter dankt iedereen voor zijn inzet en bereidwilligheid voor de totstandkoming van de kandidatenlijst.
Op 5 november a.s. zal in een gezamenlijke vergadering met SGP de kandidatenlijst volledig vastgesteld
kunnen worden.
b. Verkiezingsprogramma
Gert Korteweg heeft het verkiezingsprogramma geschreven.
De vergadering heeft het hele verkiezingsprogramma doorgenomen en we hebben met elkaar nog een aantal
kleine wijzigingen en aanvullingen meegegeven . De nog te wijzigen tekst zal ook op 5 november met de SGP
nog even afgetikt worden.
c. De verkiezingscampagne zal samen met wat leden van de SGP opgestart worden. Van de CU zullen Maurits
Urban en Alida Jonker, naast de lijsttrekker, hierin zitten; verder kan een ieder van de leden zich vrij voelen om
ook hieraan deel te nemen.

5.

Politieke activiteiten ChristenUnie Pijnacker-Nootdorp, binnen de gemeente.
a.
Gezien de tijd en de afwezigheid van Jan Vincenten, worden geen onderwerpen besproken.

6.

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
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