Secretarieel jaarverslag 2015 – ChristenUnie Zwolle
Voor het jaarverslag van 2015 hebben wij besloten om deze aan de hand van thema’s in te richten. Dit
om de leesbaarheid te vergroten.

Interne bestuurszaken
In 2015 hebben we afscheid genomen van Martijn van Heerde, ons algemeen bestuurslid. Om de
continuiteit van het bestuurswerk te kunnen borgen zijn wij gelijk op zoek gegaan naar nieuwe
bestuursleden en gaan hier in 2016 mee verder.
Als bestuur hebben wij ook in 2015 de goede contacten met de fractie onderhouden. We trekken
zoveel mogelijk samen op tijdens de raadsperiode. Dit is onder andere gebeurt 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.

Zwolse politiek
In 2015 is er op initiatief van de Partij van de Arbeid een borrel georganiseerd met alle besturen van
de politieke partijen in Zwolle. Het is goed om elkaar in een ongedwongen sfeer te treffen. Dat geeft
gelegenheid om van elkaar te horen hoe het bestuurswerk verloopt en waar moeiten zitten. Een groot
deel van de bijeenkomst hebben we op deze manier ingevuld.. In het jaar 2016 mogen wij de borrel
organiseren met een inhoudelijk politiek thema waar we een spreker bij willen uitnodigen. Het van
elkaar leren hopen we op die manier nog sterker vorm te geven.

Afdeling
In de CU-ontmoet van november hebben wij als nieuwe statuten vastgesteld. Door deze wijziging zijn
wij van een kiesvereniging een afdeling geworden. Hiermee is de verandering van partijstructuur ook
op lokaal niveau doorgevoerd.

Provinciaal
Op provinciaal niveau zijn wij ook betrokken. Tijdens de campagne voor de Provinciale
Statenverkiezingen hebben wij actief bijgedragen en met resultaat. De ChristenUnie heeft vier zetels
gekregen voor de komende periode. Als bestuur van de afdeling Zwolle hebben wij het voorstel
ingediend om het volledige proces rondom de verkiezingen te evalueren en daarna verbeteracties te
formuleren. De evaluatie heeft plaatsgevonden en zal binnenkort op een provinciale bijeenkomst
worden besproken.

Door het aannemen van de nieuwe statuten in 2015 is de oude structuur van kiesverenigingen komen
te vervallen en zijn wij afdelingen geworden. Wat dit concreet betekent voor onze Provinciale Unie
wordt nog uitgezocht. De verwachting is dat dit in de loop van 2016 bekend gaat worden.

Landelijk
Met de landelijke partij hebben wij in 2015 voornamelijk contact gehad over de de wijziging van de
statuten. Daarnaast zijn er de reguliere contacten geweest op administratief niveau en hebben wij de
vereniging vertegenwoordigd op de congressen.

