
Jaarverslag bestuur ChristenUnie Zwolle 2009 
 
Het jaar 2009 stond in het teken van de verkiezingen voor 2010. Het hele jaar door is hard 
gewerkt aan het verkiezingsprogramma door zowel (steun)fractieleden, bestuursleden en 
enkele leden. Ook is een selectiecommissie ingesteld om goede kandidaten te selecteren voor 
de kandidatenlijst. Tenslotte heeft het bestuur mensen benaderd om een campagneteam te 
vormen, die aan de slag zijn gegaan met de opdracht om een smaakmakende campagne te 
voeren met als doel om 6 raadszetels te behalen.  
 
Activiteiten in het jaar 2009: 
 
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. Er zijn diverse gesprekken 
gevoerd door bestuursleden met leden op zoek naar talent voor fractie en bestuur. 
 
Ledenvergaderingen:  
Er zijn dit jaar 2 ledenvergaderingen gehouden. Op 12 februari hebben we met de leden een 
start gemaakt met het nadenken over een verkiezingsprogramma, ook is er toen een 
selectiecommissie ingesteld. Op 11 november is in een vergadering aan de leden het 
verkiezingsprogramma gepresenteerd, samen met de kandidatenlijst voor de verkiezingen. Het 
campagneteam is gepresenteerd en de opdracht voor dit team is toegelicht. 
 
Andere activiteiten: 
In januari nodigde de fractie de leden uit voor een nieuwjaarsbijeenkomst in de Atlas. Verder 
werd door bestuur en fractie twee maal 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 2009 zijn de leden drie maal geïnformeerd door middel van de nieuwsbrief van fractie en 
bestuur. 
 
Ledental: 
Het aantal leden van de ChristenUnie Zwolle bedroeg rond 31 december rond de 590 leden en 
een 20 tal donateurs. 
 
Als bestuur willen we onze dank uitspreken aan God die ons kracht gaf bij onze 
werkzaamheden. 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. 
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