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JAAR-VERSLAG 2014, t.b.v. internet-site-ANBI,
verkorte versie van het verslag van ledenverg. dd 17 nov. 2014

1.

Verslag ledenvergadering kiesvereniging ChristenUnie 14 oktober 2013:
a.
Het verslag wordt goedgekeurd.

2.

Financiën
a.
De als bijlage 3 verspreide ‘financiële verantwoording 2013 leidt niet tot vragen.
b.
De kascontrole over 2013 is uitgevoerd. De zaken zijn in orde bevonden, de penningmeester (en de rest van
het bestuur) wordt dan ook decharge verleend.
c.
De ‘begroting 2014`en 2015 worden goedgekeurd.

3.

Samenstelling bestuur
a.
Evenals op de vergadering van 2013 is vooraf aan deze ledenvergadering weer een oproep gedaan aan leden
om zich beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie. Na overleg wordt besloten dat de voorzitter Roel van
der Horst het voorzitterschap overdraagt aan Bert Groen, per eind van het jaar.

4.

Discussienota over de Uniefundering
a.
Het Landelijk Bureau van de ChristenUnie wil de formulering van de grondslag van de ChristenUnie
bespreken op het Uniecongres van a.s. zaterdag 22 november. Door het Wetenschappelijk bureau van de
ChristenUnie is hiervoor een discussienota geschreven. Het is de bedoeling dat de discussie eerst gevoerd
wordt in de kiesverenigingen, alvorens het Landelijk Bureau met een standpunt komt en concrete voorstellen.
De vergadering buigt zich over de concludering van het WI rapport.

5.

Politieke activiteiten ChristenUnie Pijnacker-Nootdorp
a.
Op 18 maart 2015 zullen de Provinciale Statenverkiezingen plaats vinden. Het verkiezingsprogramma is
klaar, de kandidatenlijsten zijn vastgesteld en de aftrap van de campagne vond plaats tijdens de vergadering
van de PU. Ook voor de Waterschappen zijn de verkiezingsprogramma’s in de maak. Er zijn voor onze
provincie 4 waterschappen, en niet alle programma’s zijn al klaar. Ook de kandidatenlijsten voor de
waterschappen zijn nog niet definitief vastgesteld. Voor het waterschap Delfland, zal ons raadslid R. van der
Welle ook kandidaat staan als lijstduwer.
b.
Op 9 december a.s. zal vanuit het Landelijk Partijbureau een ontmoeting plaatsvinden met een groepje
kiesverenigingen van Zuid-Holland. Het is de bedoeling dat in 9 vergaderingen alle kiesverenigingen van ZuidHolland uitgenodigd worden, om te horen wat er leeft, en hoe we elkaar als kiesverenigingen kunnen
versterken. Roel van der Horst en Gert Korteweg zullen als bestuur heengaan, Rob als raadslid zal ook
aanschuiven.
c.
Van de gelegenheid om vragen te stellen aan ons raadslid Rob van der Welle werd geen gebruik gemaakt.
Rob memoreerde dat het feit dat er nu twee raadsleden zijn, goed werkt. Het is fijn elkaar te kunnen
aanvullen en ook wel eens te vervangen. Ook ons fractielid van buiten de raad, Rien Kaptein is een aanwinst
voor het werk in fractie en raad. Afgelopen week is de eerste Nieuwsbrief uitgegeven. Hiermee hopen we dat
het raadswerk ook voor alle leden beter voor het voetlicht komt en er zo ook meegeleefd kan worden.

6.

Rondvraag
Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt

7.

Sluiting
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