
 Jaarverslag 2020 ChristenUnie Hendrik-Ido-Ambacht.  

Leden 
Het ledental is gestegen van 86 naar 96. We hadden 1 opzegging, een aantal verhuizingen naar Ambacht en 

5 nieuwe aanmeldingen. 

Ledenvergadering 
Vanwege Corona hebben we in een paar mailings aangegeven dat we een digitale ledenvergadering zouden 

kunnen houden als daar belangstelling voor is. Daarin zijn onder meer de jaarstukken van 2019 vast te 

stellen. Verder is ruimte voor discussie en vragen aan bestuur en fractieleden. Na twee mailings hadden we 

nog geen respons. Daarom hebben we in de derde mailing de links naar downloads van de jaarstukken 

gezet en een koppeling om snel een e-mailantwoord met goedkeuring van en commentaar op de 

jaarstukken terug te sturen. We ontvingen 22 ledengoedkeuringen en geen afkeur. Een lid had twijfels over 

het geheel maar gaf niet aan hoe het dan wel zou moeten. 

Op 23 november is een gezamenlijk ledenvergadering met de SGP georganiseerd geweest. Deze had de 

vorm van een YouTube uitzending met inbreng van de leden via de chatfunctie. Deze vergadering werd 

goed bekeken/bezocht. Verschillende raadsleden hielden een presentatie over hun portefeuille. En er was 

ook een vraagspel met prijsje. 

Bestuur 
We hebben als bestuur drie online bestuursvergaderingen gehad, met de raadsleden. Voornamelijk over de 

strategie voor de nabije toekomst wat betreft aanvullen bestuursleden, samenwerking met de SGP voor de 

komende raadsverkiezingen, ledenwerving en multimediacommunicatie. 

Provinciale Staten 
We hebben geen provinciale vergaderingen bijgewoond. 

Landelijke bijeenkomsten 
We hebben de leden in de mailings aangemoedigd om de partijcongressen te volgen. Met de aanbieding 

om ook de afdeling te vertegenwoordigen. Van dat laatste werd geen gebruik gemaakt. 

Raadswerk 
De raadsleden hebben ondanks de corona-uitdagingen hun werk voortgezet. Ieder moest natuurlijk 

omschakelen naar online bijeenkomsten. We zijn gezegend dat daarvoor ook de krachten en mogelijkheden 

voor ontvangen werden. 

Slot 
We zijn blij, dat we in het jaar 2020 gezondheid en gelegenheden ontvingen van onze God, waar we met 

alle gebreken een bijdrage aan onze directe samenleving in Ambacht mochten geven tot zijn eer. 

Mei 2021, Jan Leijenhorst, secretaris.  

Vastgesteld 2021-06-14 op de ledenvergadering 


