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Het afgelopen jaar was voor ons als bestuur een bewogen jaar. We konden een nieuw 
bestuurslid welkom heten, maar we moesten vlak daarna weer afscheid nemen van twee 
andere bestuursleden. Aan het einde van het jaar werd dhr. Arie v.d. Ven ernstig ziek. We zijn 
God dankbaar dat Hij hem bewaard heeft. Ondanks ziekte en alle personele wisselingen kon 
het werk voor de ChristenUnie gewoon doorgaan, waar we God voor willen danken. 
 
Activiteiten in het jaar 2008: 
 
Bestuurswisselingen: 
In maart is de heer Anton Kiewiet toegetreden tot het bestuur. Dhr. Evert Jansen is 
halverwege het jaar afgetreden vanwege andere werkzaamheden. Mevr. Albertheke Brand 
heeft het secretariaat van hem overgenomen. Ook de voorzitter mevr. Liesbeth Venema trad 
af. Zij kon zich niet vinden in de uitkomsten van het rapport van de commissie Cnossen en 
wilde als bestuurslid hierin naar de leden toe geen verantwoordelijkheid dragen. Als bestuur 
hebben we met spijt maar in goede harmonie van elkaar afscheid genomen. Dhr. Anton 
Kiewiet is mevr. Liesbeth Venema opgevolgd als voorzitter. 
 
Vergaderingen, overleg en congressen: 
Maandelijks (met uizonderingen 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 26 maart was er een ledenvergadering met 
3 workshops die in het teken stonden van alcoholbeleid, de spoorzone en de Indische Buurt. 
Op 8 oktober was er een ledenvergadering die in het teken stond van de 
Waterschapsverkiezingen.  
 
Ook was er in juni nog een ledenraadpleging. Aanleiding hiervoor was het rapport, 
representatie, ChristenUniebestuurders,  van de commissie Cnossen.  
 
Andere activiteiten: 
In januari nodigde de fractie de leden uit voor een nieuwjaarsbijeenkomst in de Atlas. Verder 
werd door bestuur en fractie de activiteit “proeven aan de raad” georganiseerd, waarbij een 
tiental leden een dagdeel mee konden lopen en zo de fractie in de gemeenteraad aan het werk 
kon zien. 
 
Nieuwsbrief:  
In 2008 zijn de leden drie maal geïnformeerd door middel van de nieuwsbrief van fractie en 
bestuur. 
 
Perspectief:  
Als bestuur waren we blij met een nieuwe start van de jongerenafdeling Perspectief van de 
ChristenUnie. Gezamenlijk hebben we een kraam bemenst in de Grasweek. Helaas is het niet 
gelukt om meer activiteiten te ontplooien en is na een korte tijd deze afdeling vanwege allerlei 
personele wisselingen weer ter ziele gegaan. 



 
Waterschapsverkiezingen: 
Voor het eerst in de geschiedenis van het waterschap Groot Salland vonden er rechtstreekse 
verkiezingen voor het waterschap plaats. Als bestuur hebben we deze verkiezingen met de 
campagne daarvoor ondersteund. Voor de ChristenUnie leverde dit een mooi resultaat van 
twee zetels op. 
 
Gemeenteraadsverkiezingen: 
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 is het bestuur samen met de fractie 
gestart met het schrijven van een verkiezingsprogramma. Ook zijn stappen ondernomen voor 
het instellen van een selectiecommissie voor de kandidatenlijst van de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
 
Ledental: 
Het aantal leden van de ChristenUnie Zwolle bedroeg rond 31 december rond de 550 leden en 
een 20 tal donateurs. 
 
Als bestuur willen we onze dank uitspreken aan God die ons kracht gaf bij onze 
werkzaamheden. Ook willen wij de vele leden bedanken die het afgelopen jaar ons geholpen 
hebben bij ons werk en die ons de mogelijkheden gaven om ons werk te doen. 
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