Jaarverslag 2014 ChristenUnie Hendrik-Ido-Ambacht
Leden
Het ledental is gewijzigd van 60 naar 61. Er zijn 5 leden binnengekomen door verhuizing, drie
hebben aan het eind van het jaar om onbekende redenen bedankt en er is een lid overleden.

Bestuur
Het bestuur begon met 3 leden, voorzitter, secretaris en waarnemend penningmeester. In de loop van
het jaar is Martine Kamphuis als lid tot het bestuur toegetreden. Maar de voorzitter heeft eerst bedankt
en is later verhuisd naar Zwijndrecht, zodat we die weer moeten missen. Bart van Ginkel neemt de taak
van voorzitter waar.

Activiteiten
Er zijn geen gewone ledenvergaderingen gehouden. In plaats daarvan hebben de leden in juni
nog een nieuwsbrief ontvangen met het jaarverslag en het financiële verslag en de begroting ter
goedkeuring. Wel zijn er diverse bijeenkomsten geweest in verband met de
gemeenteraadsverkiezingen. We zijn samen met de SGP op één gemeenschappelijke lijst de
verkiezingen ingegaan. We hebben tijdens de campagneperiode gebruik kunnen maken van het
"Campagnehuis" een ter beschikking gestelde autoshowroom. Er is samen met de SGP in januari
een verkiezingsbijeenkomst gehouden in de Dorpskerk, waar Gertjan Segers en Elbert Dijkgraaf
(SGP) als sprekers aanwezig waren. Er is, samen met de SGP, een behoorlijke campagne opgezet
en uitgevoerd. Vanuit de ChristenUnie waren voornamelijk de kandidaten en de bestuursleden
betrokken bij deze campagne.

Website
Met de website is nauwelijks iets gedaan. Dat is logisch als alle politieke items op de fractie site
komen. Ook dat werd het na de verkiezingen vanzelfsprekend een stuk rustiger.

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014
De Gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 werd gezegend met een mooie uitkomst.
Totaal zes zetels. Behalve de lijsttrekker André Flach haalde ook Martine Kamphuis voldoende
stemmen voor een zetel in de raad. Echter, van te voren was al bekend, dat ze het eerste jaar
nog niet in de raad wilde plaatsnemen. De kandidaten van de CU werden dus: Willem Schneider,
en Cees Timmers, terwijl Bart van Ginkel door de plaats op de kieslijst en stap terug moest doen
en burgerraadslid geworden is.

Raadswerk.
Het werk van de raadsleden kon ongestoord plaats vinden. We zijn dankbaar dat onze leden,
Willem Schneider, Cees Timmers en Bart van Ginkel dit mooie werk konden doen. Zij ontvingen
daarvoor de gelegenheid, kracht en gezondheid. Er is heel veel werk verzet. Ook Martine
Kamphuis heeft veel gedaan als steunfractielid.

Financiën
Dankzij de gulle giften van velen van jullie konden we we aan alle financiële verplichting netjes
op tijd voldoen. Nu hebben we zelfs weer een spaarpotje voor de volgende verkiezingen.
Allemaal dank daar voor.

Juni 2015,
J. Leijenhorst, secretaris.

