Jaarverslag 2016 ChristenUnie Hendrik-Ido-Ambacht
Leden
Het ledental is licht toegenomen van 64 naar 69.

Bestuur
Het bestuur bestaat 3 leden, plaatsvervangend voorzitter Bart van Ginkel, secretaris Jan Leijenhorst en
een algemeen lid, Martine Kamphuis. Helaas is het nog niet gelukt om nieuwe bestuursleden te vinden.

Activiteiten
We hebben een ledenvergadering gehouden op 6 juni in de Rheinfallzaal in Cascade. Behalve
een paar huishoudelijke zaken is vooral gelegenheid gegeven voor de actualiteiten in ons dorp.
De diverse raadsleden gaven uitleg over gebeurde en lopende zaken. Verder werd kort stil
gestaan bij het afscheid van Willem Schneider.

Website
Alle politieke items komen op de fractie site. De lokale site wordt voornamelijk gebruikt voor
communicatie met de leden. De site is mede gebruikt om de concept en definitieve jaarstukken
te publiceren. Verder wat publicaties m.b.t. de landelijke verkiezingen van voorjaar 2017.

Gemeenteraadswerk.
Willem Schneider heeft de 20 jaar raadslidmaatschap vol gemaakt. In de raadsvergadering van 9
mei heeft hij afscheid genomen. We zijn hem dankbaar voor het jarenlang verrichte werk. Hij
was meer een man van de pen dan van de tong. Hij had geen behoefte om zijn afscheid in een
feestelijke ledenvergadering te laten plaatsvinden. Toen we hem wilden voordragen voor een
blijk van erkenning door de ChristenUnie gaf het landelijk bureau aan, dat zoiets alleen kan als
iemand al zijn politieke functies neerlegt. Echter Willem wilde verder in het provinciaal bestuur.
Door zijn vertrek is de samenstelling van de fractie gewijzigd. Cees Timmers en Bart van Ginkel
zijn een plaatsje opgeschoven en Marine Kamphuis is burgerraadslid geworden. Het werk in de
raad kon zo ongestoord plaats vinden. We zijn dankbaar dat onze raadsleden, dit mooie maar
ook intensieve werk konden doen. Er is heel veel werk verzet. Zij ontvingen daarvoor
gelegenheid, kracht en gezondheid van boven. We danken de Heer.

Financiën
We konden alle financiële verplichtingen op tijd voldoen. We zijn weer aan het sparen voor de
komende verkiezingen, voornamelijk de in maart 2018 te houden gemeenteraadsverkiezingen.
Juni 2017,
J. Leijenhorst, secretaris.

