
 

 

 

 

Jaarverslag 2015 
 
Status ledenaantal 
Per 31 december 2014: 135 leden 
Per 31 december 2015: 144 leden 
 
Bestuursvergaderingen 
In 2015 zijn er zes bestuursvergaderingen gehouden, deze vonden plaats in januari, maart, mei, juni, 
september en november. Tijdens de bestuursvergaderingen is er (in de regel) een fractielid aanwezig 
als afgevaardigde vanuit de fractie. Daarnaast is er een werkoverleg geweest in oktober. 
 
Ledenvergaderingen 
In 2015 zijn er twee algemene ledenvergaderingen gehouden. 
 
De voorjaarsledenvergadering vond plaats op 14 april 2015. Tijdens deze vergadering is het financieel 
jaarverslag vastgesteld. Daarnaast werd de aftrap gegeven voor de ledenwerfactie, die zowel op 
landelijk als plaatselijk niveau plaatsvindt. Na de ledenvergadering is er door leden een 
inventariserend gesprek geweest over twee ChristenUnie speerpunten uit het coalitieakkoord, 
namelijk 1. Fietsvriendelijkheid/veiligheid en 2. Herijking minimabeleid. 
 
De najaarsledenvergadering vond plaats op 19 november 2015. Tijdens deze vergadering hebben we 
afscheid genomen van bestuursvoorzitter Eva Petra Simon en bestuurslid (secretaris) Fenny den 
Boer. Eveline Spronk is benoemd als bestuursvoorzitter en Elianne Korevaar als secretaris van het 
bestuur. Daarnaast is er gestemd over een voorstel tot statutenwijziging, dat unaniem werd 
aangenomen. Twee punten zijn met name van belang: ten eerste dat de voorzitter vanaf de 
inwerkingtreding van de nieuwe statuten door de leden wordt gekozen, in de oude situatie werd dit 
door het bestuur gedaan. En ten tweede dat de bestuursleden niet per se meer uit de lokale afdeling 
hoeven te komen, de enige voorwaarde is dat ze lid moeten zijn van de ChristenUnie landelijk. 
Na de ledenvergadering is er een inventariserend gesprek met de leden geweest over de opvang van 
vluchtelingen in de gemeente Elburg. 
 
Overige bijeenkomsten 
Tijdens de fractievergaderingen is er (in de regel) een bestuurslid aanwezig als afgevaardigde vanuit 
het bestuur.  
 
Een afvaardiging van het bestuur en de fractie bezocht de Uniecongressen op 13 juni en 21 
november.  
 
Bestuursleden 
Het bestuur bestaat op 31 december uit: Eveline Spronk (voorzitter), Elianne Korevaar (secretaris), 
Eugène Romijnders (penningmeester) en Bertil van Kolthoorn (algemeen bestuurslid). 
 
Elianne Korevaar-Steenbeek, secretaris 


