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JAAR-VERSLAG 2015, t.b.v. internet-site-ANBI, 
 

verkorte versie van het verslag van ledenverg. dd 24 nov. 2015   
(de uitgebreide versie van het verslag van de vergadering van 24 nov. 2015 is goedgekeurd tijdens de 
vergadering van 29 juni 2016) 
 
  

 
1. Opening 

 
2. Verslag ledenvergadering kiesvereniging ChristenUnie op 17 november 2014: 

a. Het verslag wordt goedgekeurd, na een tekstuele wijziging van  punt 1b:’en Pijnacker-Nootdorp’ verwijderen 
en 3d: ’ In 2014’ veranderen in ’ De jaarrekening van 2014’. 

 
3. Financiën 

a. De als bijlage 3 verspreide ‘financiële verantwoording 2014 leidt niet tot vragen.  
b. De kascontrole over 2014 is uitgevoerd. De zaken zijn in orde bevonden, de penningmeester wordt dan ook 

royaal decharge verleend. 
c. De ‘begroting 2015`en 2016 worden goedgekeurd.. 

 
4. Samenstelling bestuur 

a. Tijdens de vorige ledenvergadering heeft Bert Groen zich gemeld om in het bestuur plaats  te willen nemen.  
Hij werd tijdens de vergadering benoemd als voorzitter, waarna Roel eind van het jaar zou aftreden.  Op 12 
december 2014 hebben de leden een schrijven gekregen van het nieuwe bestuur, waarin gevraagd wordt in te 
stemmen met het verzoek aan Roel van der Horst, om als algemeen bestuurslid zitting te blijven nemen in het 
bestuur. Hiertegen zijn geen bezwaren gekomen, zodat het bestuur nu vier leden bedraagt. 

 
5. Ledenwerving 

a. De ledenwerving werd gestimuleerd door het Landelijk Bureau. Het bestuur is daar dit jaar mee aan de slag 
gegaan.  

 
6. Vernieuwing partijstructuur en statutenwijziging kiesvereniging 

a. Het Landelijk Bureau van de ChristenUnie heeft de nieuwe statuten in concept naar de afdeling Pijnacker-
Nootdorp gestuurd, om die te bespreken, alvorens hiermee te kunnen instemmen. Bij de nieuwe artikelen 12 
en 13 zien we een verschil; art.12 stelt dat de afdelingsvergadering binnen 6 maanden het jaarverslag 
uitbrengt  met een voorbehoud, dat  voorbehoud ontbreekt in art.13. De discussie die volgt heeft als conclusie 
dat we besluiten de jaarlijkse ledenvergadering voortaan in het voorjaar te houden , bv. Mei-juni, als we 
halverwege het boekjaar zijn. Opgemerkt wordt dat bij art 8.4 alleen gesproken wordt over een 
fractievoorzitter van een ChristenUnie-fractie, terwijl er toch ook samenwerkingsovereenkomsten zijn met bv. 
SGP fracties . Hierover staat niets in de statuten.  
Deze inhoudelijke en ook nog wat praktische vragen zullen door de secretaris gesteld worden aan het 
landelijk bureau. We besluiten na afwachting van de antwoorden in te stemmen met de statuten wijziging, 
waarna de officiële handelingen zullen plaats vinden via de notaris.                                                                                                 

 
7. Politieke activiteiten ChristenUnie Pijnacker-Nootdorp 

a.    We kijken terug op een goede campagne voor de verkiezingen op 18 maart 2015  van de Provinciale Staten 
en de Waterschappen .De locatie bij  boer Graafland was dan ook erg geslaagd. Harm Roeten van de SGP is 
uiteindelijk niet verkozen in het waterschap Delfland.  Bij de  provinciale staten vinden bijeenkomsten plaats 
met plaatsen uit de provincie die dezelfde belangen hebben. Dat is een goede ontwikkeling, zodat  plannen uit 
de regio, zoals de aanleg van de rotonde bij Oude Leede of de helicopterhaven sneller tot oordeelsvorming 
kan leiden. 

b. Kort wordt stilgestaan bij de crisisopvang door onze gemeente van 150 vluchtelingen in de sporthal van de 
Viergang. De opvang is prima verlopen en er waren meer dan genoeg vrijwilligers die assistentie hebben 
verleend. Een evt. volgende aanvraag, door Telstar geïnventariseerd, is door Rob positief beantwoord. 

c. Het bestuur van de SGP is op bezoek geweest bij een fractievergadering. Het werk met 2 raadsleden loopt 
goed en ook Rien Kaptein als fractielid buiten de raad werkt goed. Zeker gezien zijn kennis van financiën.  Het 
zijn vaak wel lange vergaderingen, waarin met name belangenpartijen zich willen profileren met financiële 
toezeggingen. Hierdoor worden er wel financiële risico’s genomen,  mocht AckersWoude niet goed gaan 
lopen. Er is elke donderdag, 4 x in de maand een vergadering. 

 
8. Rondvraag 

Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt 
 

9. Sluiting. 


