
 
 
JAARVERSLAG 2016 - 2017 
Door Martin Padmos, secretaris 
 
1. Algemeen 

 
Landelijke verkiezingen 18 maart 2017 
Als bestuur hebben we volop meegedaan met de campagne voor de landelijke verkiezingen 2017. 
We waren bijvoorbeeld present bij de bakfiets op de Crimpenhof op 11 maart 2017. De landelijke 
verkiezingen hebben 100 meer kiezers opgeleverd in vergelijking met de vorige verkiezingen, 
namelijk 1259 (6,6 %  van de stemmen) ten opzichte van 1159 (6,7 % van de stemmen) in 2012.  
 
Persoonlijk lief en leed 
In de fractie en bestuur leven we met elkaar mee als het gaat om onze persoonlijke situatie. Er zijn 
ons hele mooie dingen overkomen maar er was ook heel veel persoonlijk leed. We bidden voor 
elkaar in de wetenschap dat God hoort en zo mogelijk ook verhoord.  
 

2. De fractie 
 
Afscheid Arnold Poelman en aantreden Jeannette Bregman in de gemeenteraad 
In september van het jaar 2016 heeft Arnold Poelman na 14 jaar afscheid genomen van het 
raadlidmaatschap met een schitterend minisymposium. Jeannette Bregman heeft het stokje van 
hem overgenomen. Onze fractievoorzitter, Ard Kamsteeg, heeft het prachtig verwoord: “Arnold is 
een heel goede collega waar ik persoonlijk veel van heb geleerd. Ik kijk met veel genoegen terug 
op de samenwerking in de afgelopen jaren. Arnold is niet alleen scherp en zakelijk, maar heeft 
ook een goed gevoel voor humor. Niet alleen onze fractie, maar de hele gemeenteraad zal zijn 
inbreng gaan missen denk ik. Gelukkig is het vertrek van Arnold in goed overleg gegaan, dus we 
zijn goed voorbereid. Jeannette gaat het stokje overnemen en ze is er helemaal klaar voor”.   
 
Fractieondersteuning Reinier Cornet 
We zijn erg blij dat we ondertussen ondersteuning hebben gevonden in de fractie in de persoon 
van Reinier Cornet.  
 

3. Bestuurszaken 
 
Bestuurswisseling 
In de ledenvergadering van 2016  is Martin Padmos benoemd als secretaris van de vereniging en 
heeft Judith de Gelder in verband met verhuizing bedankt als bestuurslid. Het bestuur bestaat nu 
uit de volgende personen (rooster van aftreden): 
- Roland Amoureus - voorzitter (aftredend en herkiesbaar 2017) 
- Martin Padmos  - secretaris (aftredend en herkiesbaar 2019) 
- Corina de Rooij  - penningmeester (aftredend en herkiesbaar 2018) 
- Vacature   - promotor (aftredend en herkiesbaar 2020) 
- Vacature    - algemeen adjunct (aftredend en herkiesbaar 2021) 
   
 
Bestuursoverleg 
Regelmatig heeft het bestuur vergadert en bilateraal overleg gepleegd naar aanleiding van actuele 
onderwerpen. De onderwerpen waren: a. congresbezoek b. provinciale vergadering c. individuele 
gesprekken met de fractieleden en ondersteuner d. financiën e. Wisseling van de wacht in de 
fractie f. vacature van Judith de Gelder en de nog openstaande vacature van algemeen adjunct.  
  
 
 



 
 
Ledenzaken 
 
Leden- en openbare vergaderingen:  
De vorige jaarvergadering is gehouden op 6 juli 2017 
   
Ledenbestand vanaf 2011: 
 2011 125         
 2012 118    
 2013 116 (leden uit Nederlek onttrokken zich uit onze geledingen)   
 2014 100 
 2015  93 

2016  91 
2017  92 

 
 

4. Algemene vergaderingen CU / congressen 
 
Dit jaar hield de CU op 23 april  2016 en op 28 november 2016 haar partijcongressen. Op deze 
congressen werden we door één van de bestuursleden of fractieleden vertegenwoordigd en het 
leverde ons veel inspiratie op.  
 
 

5. Provinciale Unievergaderingen 
 
De Provinciale Unie vergaderde op 8 maart 2016 en 8 november 2016. Op 8 maart waren we  
vertegenwoordigd. Er vond toerusting plaats rondom sociale media, communicatie en campagne 
voeren met oog op de landelijke verkiezingen.  
 

6. Promotiecommissie 
 
Door het vertrek van Judith de Gelder hebben de andere bestuursleden en fractieleden 
gezamenlijk deze taak opgepakt, maar we willen graag dit jaar in aanraking komen met iemand 
die deze promotieactiviteiten vorm wil en kan geven.  
 

7. CU-Nieuwsbrief en mails aan leden. 
 
De digitale Nieuwsbrief verscheen als er iets te melden valt en als er iets van nieuwswaarde 
gecommuniceerd kan worden. Daarnaast zijn er meerdere berichten op de website geplaatst en 
maken we veelvuldig gebruik van sociale media.  
 

Als christenen weten we ons geleid door de Hemelse Vader. Laat het werk van de Christen Unie 
landelijk, provinciaal en plaatselijk tot zegen mogen zijn voor onze medeburgers en tot eer van onze 
hoogste Koning, Jezus Christus. Laten we elkaar bijstaan en bidden om kracht en energie, ook als het 
gaat om de publieke zaak en als het gaat om alle werkzaamheden rondom de 
gemeenteraadsverkiezingen 2018. 
 
Krimpen aan den IJssel, mei 2017 
secretaris, Martin Padmos 
 
 
 
 
 


