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Het jaar 2010 begon met de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst, dit jaar in het Refter. Deze bijeenkomst 
was tegelijkertijd de aftrap voor een spraakmakende campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
En campagne is er gevoerd. Onder leiding van Roelof Hoving toonden de kandidaten voor de 
ChristenUnie met John van Boven als lijsttrekker hun Passie voor Zwolle. Het resultaat mocht er zijn. 
Niet 5 maar 6 zetels voor de ChristenUnie in de gemeenteraad. John van Boven, Roelof Hoving, 
Dikkie van Gijssel, Reinier Mulder, Gerdien Rots en Michiel van Willigen mochten in een 
raadsvergadering op 29 maart hun zetel in de Zwolse gemeenteraad innemen. Wij zijn erg dankbaar 
voor dit mooie resultaat. 
 
Activiteiten in het jaar 2010: 
 
Bestuur.  
Maandelijks (met uitzonderingen van de zomermaanden) heeft het bestuur vergaderd. Ook vonden er 
fractie-bestuursvergaderingen plaats en was er regelmatig overleg tussen de voorzitter van het bestuur, 
de wethouder en de fractievoorzitter. Verder bezochten bestuursleden bij toerbeurt de 
raadsvergaderingen. Ook de landelijke congressen en provinciale vergaderingen zijn door 
bestuursleden bezocht.  
 
Ledenvergaderingen:  
Er zijn dit jaar 2 ledenvergaderingen gehouden. Op 13 april was er een feestelijke bijeenkomst in de 
Belgische Keizer. Er was een terugblik op de campagne en de gemeenteraadsverkiezingen. 
Tegelijkertijd was er een afscheid van Bram Alkema als raadslid en Janco Cnossen als wethouder. We 
keken met dankbaarheid terug op hun werk voor de ChristenUnie. We zijn blij dat we in Filip van As 
een nieuwe wethouder voor de ChristenUnie mochten vinden. 
Op 10 oktober hadden we een ledenvergadering in het gebouw van Deltion. Dhr. Bilstra 
sectordirecteur bij Deltion hield een referaat over de architectuur van het gebouw en de samenhang 
hiervan met het onderwijsconcept van Deltion. Daarna kwamen verschillende gemeentelijke 
onderwerpen onder leiding van de raadsleden in gespreksronden aan de orde. 
 
Andere activiteiten: 
Ook dit jaar stond de activiteit `Proeven aan de raad´ gepland een activiteit die nog steeds door jong en 
oud gewaardeerd wordt. Voor de landelijke politiek hebben we in het kader van de landelijke 
verkiezingen nog campagne gevoerd. Ook hebben we als kiesvereniging in de opmaat naar de 
provinciale politiek geprobeerd actief onze bijdrage te leveren door mee te denken met het 
verkiezingsprogramma en mee te doen in de selectiecommissie. 
 
Nieuwsbrief:  
In 2010 zijn de leden twee maal geïnformeerd door middel van een nieuwsbrief van de fractie en het 
bestuur in Zwolle. 
 
Ledental: 
Het aantal leden van de ChristenUnie Zwolle bleef stabiel. In 2010 schommelde het ledental rond de 
580 leden. 
 
Als bestuur willen we onze dank uitspreken aan God die ons kracht gaf bij onze werkzaamheden en 
zegen gaf op ons werk. Daarnaast willen we al die leden bedanken, die op verschillende wijze hun 
betrokkenheid bij het werk voor de ChristenUnie in Zwolle getoond hebben en daar ook tijd en inzet 
aan hebben gegeven. Een speciaal woord van dank aan al die mensen die zoveel van hun tijd hebben 
gegeven in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
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