Jaarverslag bestuur ChristenUnie Zwolle 2011
Het jaar 2011 begon weer met de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst, dit jaar in het Refter van
de Bethlehemkerk. We konden luisteren naar toespraken van de fractievoorzitter, John van
Boven, decvoorzitter Anton Kiewiet, naar een impressie over het eerste jaar als nieuw
raadslid van Michiel van Willigen en naar een uiteenzetting over zijn werk van de nieuwe
wethouder Filip van As.
Activiteiten in het jaar 2011:
Bestuur.
Maandelijks (met uitzonderingen van de zomermaanden) heeft het bestuur vergaderd. Ook
vonden er fractie-bestuurs-bijeenkomsten plaats en was er regelmatig overleg tussen de
voorzitter van het bestuur, de wethouder en de fractievoorzitter. Verder bezochten
bestuursleden bij toerbeurt de raadsvergaderingen. Daarnaast werden met alle raadsleden
klankbordgesprekken gevoerd. Ook de landelijke congressen en provinciale vergaderingen
zijn door bestuursleden bezocht. Vanwege het aflopen van de termijn van Albertheke Brand
als secretaris, is het bestuur op zoek gegaan naar een nieuwe secretaris. In Marjolein
Hartman is een goede opvolger gevonden en zij is tot het bestuur toegetreden als aspirant
bestuurslid.
Ledenvergaderingen:
Er zijn dit jaar 2 ledenvergaderingen gehouden. De eerste was op 15 juni in het Historisch
Centrum van Overijssel. De fractie praatte de leden bij over hun keuzes voor de
bezuinigingsronde die in de gemeenteraad van Zwolle besproken zou worden. Verder was er
een verhaal van dhr. Bert de Vries directeur van het Historisch Centrum, over dit Centrum.
De avond werd afgesloten met een tijd van ontmoeting en gesprek met elkaar.
Op 15 november was er een bijeenkomst in het Refter van het Dominicaner klooster.
Spreker was dhr. Henry Vesseur over stilte en rust in het leven, met daarbij zijn kijk hierop in
het maatschappelijk leven.
Andere activiteiten:
Jan Bernhard Dijkstra (bestuurslid campagnezaken) heeft zich met een aantal leden gebogen
over de vraag met welke activiteiten we leden meer bij de vereniging en het werk van de
ChristenUnie kunnen betrekken. Verder zijn vanuit Zwolle 2 leden voorgedragen voor het
Provinciaal bestuur, Auke Minnema en Johannes de Vries, die voor dit bestuur ook verkozen
zijn. Na vele jaren in dit bestuur actief geweest te zijn heeft Arend van Herwijnen hier
afstand van genomen.
Nieuwsbrief:
In 2011 zijn de leden twee maal geïformeerd door middel van een nieuwsbrief van de fractie
en het bestuur in Zwolle.

Ledental:
Het aantal leden van de ChristenUnie Zwolle daalde van 580 leden naar 550 leden. We zagen
dat een groot aantal leden hun lidmaatschap opzegden vanwege redenen van financiële
aard of uit onvrede met het landelijk beleid.
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.
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