
 

 

 

Jaarverslag 2021 

Leden 
Het leden aantal is in het afgelopen jaar gedaald van 96 naar 90 leden. Er waren diverse personen die 
hun lidmaatschap opzegden vanwege standpunten in de Tweede Kamer, maar ook van het lokaal 
bestuur.  

Ledenvergadering 
Er hebben verschillende ledenvergaderingen plaatsgevonden. Het vaststellen van de jaarstukken van 
2020. Daarnaast is er een ledenvergadering geweest met als thema het vaststellen van de 
kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. We waren blij met de opkomst en willen het 
online bijwonen van de ledenvergaderingen in de toekomst verder uitwerken. 

In de aanloop naar de gemeenteraadverkiezingen bracht Mirjam Bikker (Tweede kamerlid) een 
bezoek aan de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Enkele leden waren hierbij aanwezig. Mevrouw 
Bikker ging in gesprek met een persoon die te maken heeft met de reclassering. Door dit gesprek kon 
de ChristenUnie in Hendrik-Ido-Ambacht horen wat de knelpunten zijn van het huidige systeem.     

Bestuur 
Als bestuur hebben we een aantal veranderingen doorgemaakt. Jan Leijenhorst heeft na vele jaren 
afscheid genomen. Hiervoor in de plaats heeft Timo den Hartog de rol van secretaris opgepakt. Als 
bestuur hebben we ons in 2021 vooral beziggehouden met de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. 
We hebben ons als bestuur gefocust op het werven van kandidaten voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. We hebben zeven mensen bereid gevonden om op de gecombineerde 
lijst met de SGP hun plek in te nemen 

Provinciale Staten 
We hebben geen provinciale vergaderingen bijgewoond. 

Landelijke bijeenkomsten 
Voor de landelijke bijeenkomsten is er eenmaal een online-bijeenkomst bijgewoond van de 
ChristenUnie. Dit was een themabijeenkomst waarbij de landelijke partij input wilde krijgen van de 
leden wat betreft hun visie over de toekomst van de zorg. 

Gemeenteraad 
Na inzet van vele jaren heeft Martine Kamphuis aangegeven haar raadswerk vanaf de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2022 niet voort te zetten. We zijn Martine dankbaar voor alle inzet. 

Slot 
We hopen als bestuur dat in de toekomst de betrokkenheid met de lokale ChristenUnie in Hendrik-
Ido-Ambacht mag worden vergroot. Hiervoor hopen we op de zegen van Onze God. 

Juni 2022, Timo den Hartog, secretaris 


