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Interne bestuurszaken 
In 2017 hebben we afscheid genomen van twee bestuursleden. Op 1 januari heeft Anton Kiewiet 

officieel zijn bestuurslidmaatschap neergelegd na 9 jaar in het bestuur te hebben gezet. Vlak voor de 

zomervakantie hebben we afscheid genomen van Arie van der Ven die eveneens een groot aantal 

jaar (12) in het bestuur heeft gezeten. Hierna zijn we als bestuur op zoek gegaan naar een nieuw 

bestuurslid, deze zoektocht loopt nog. 

 

Als bestuur hebben wij ook in 2017 de goede contacten met de fractie onderhouden. We trekken 
zoveel mogelijk samen op tijdens de raadsperiode. Dit is onder andere gebeurd in de vorm van de 

klankbord- en functioneringsgesprekken, gemeenteraadsbezoeken, bestuur/fractie bijeenkomsten 

waar wij de fractie kritisch kunnen bevragen, en wij ondersteunen de fractie waar mogelijk in de 

werkzaamheden. Ook hebben we actief bijgedragen in het proces om een nieuwe wethouder te 

vinden. 
 

Zwolse politiek 
2017 stond in het teken van de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen. De in 2016 gekozen 

selectiecommissie heeft in de eerste helft van het jaar sollicitatiegesprekken gehouden. Als bestuur 

hebben we samen met de selectiecommissie een voorstel voor een kandidatenlijst gedaan naar de 

leden en daar hebben de leden op de ledenvergadering in het najaar ingestemd met de voorgestelde 

kandidatenlijst waarmee we de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 ingaan. Als bestuur zijn we 

gedurende het jaar bezig geweest met onder andere het vormgeven van de campagnecommissie. 
Deze is aan het einde van het jaar van start gegaan met haar voorbereidende werkzaamheden. 

 

Afdeling 
De vereniging heeft op dit moment 667 leden en een groot aantal daarvan heeft elkaar een keer 

ontmoet op ledenvergaderingen en andere bijeenkomsten. Vooral de interactieve CU-ontmoet 

avonden worden goed bezocht en leveren vaak waardevolle gesprekken op.  

 

Landelijk  

In Zwolle heeft de ChristenUnie de landelijke campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen actief 

ondersteund met een eigen campagnecommissie en campagne-ideeën. Dit heeft resultaat gehad, een 

stemmenwinst van 0,2%. Daarnaast zijn er met de landelijke partij de reguliere contacten geweest op 

administratief niveau en hebben wij de vereniging vertegenwoordigd op de congressen. 

 




