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Het jaar 2012 begon met de jaarlijkse nieuwjaarsborrel, deze keer in het Refter van de 
Betlehemkerk. Er waren toespraken van Anton Kiewiet en John van Boven. Deze activiteit 
was de aftrap van een jaar vol met activiteiten. !!
Het bestuur heeft in het afgelopen jaar elke maand vergaderd, inclusief de 
zomermaanden. Daarnaast bezochten zij op toerbeurt de gemeenteraadsvergaderingen. 
Het bestuur en de fractie hebben het afgelopen jaar één gezamenlijke vergadering gehad. 
Het bestuur is uitgebreid met Martijn van Heerde. Hij heeft stokje van Jan-Bernard Dijkstra 
overgenomen die vanwege privé-omstandigheden helaas moest stoppen met het bestuur. 
In het afgelopen jaar zagen we ons ledental dalen. Op dit moment heeft de kiesvereniging 
Zwolle 553 leden.!!
Dit jaar zijn er drie ledenvergaderingen gehouden. De eerste was op 18 april in Werkeren 
in Stadshagen. Op deze vergadering was Arie Slob aanwezig en hebben we met elkaar 
stilgestaan bij de invloed van de landelijke wetgeving op de plaatselijke politiek. De 
tweede vergadering was op 25 september en vond plaats in de nieuwe brandweerkazerne 
in de Marslanden. Deze avond is er een rondleiding door de brandweerkazerne geweest 
en is de selectiecommissie ingesteld en de opdracht van de selectiecommissie 
vastgesteld. De derde en laatste ledenvergadering was op 21 november in het Refter van 
het Dominicanenklooster. Op deze avond is Gerdien Rots ingesteld als de nieuwe 
lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Daarnaast is er nagedacht over  
de speerpunten voor het verkiezingsprogramma. !!
Zoals dit stuk hierboven al aangeeft zijn de voorbereidingen voor de 
gemeenteraadsvergaderingen al in volle gang. In 2012 is de selectiecommissie aan de 
slag gegaan en ook de commissie voor het verkiezingsprogramma is begonnen. !!
Daarnaast hebben er nog andere activiteiten plaats gevonden. Op 8 mei hebben vanuit 
ChristenUnie Overijssel Henk Boxum en Johannes de Vries een bestuursvergadering 
bezocht en hebben we met elkaar gesproken over wat we voor elkaar kunnen betekenen. 
Ook hebben we in 2012 besloten om de leden voornamelijk per e-mail te informeren. De 
postverzending vindt minder geregeld plaats en wordt vooral nog gebruikt voor de 
uitnodigingen voor de ledenvergadering en de nieuwsbrief vanuit de fractie. Inmiddels 
bereiken we 78% van de leden per e-mail. We ontvangen van leden steeds meer 
mailadressen zodat we iedereen kunnen bereiken. Mochten we die van u nog niet hebben, 
ontvangen we deze alsnog graag. !!
Namens het bestuur,!
Marjolein Hartman!
Secretaris ChristenUnie Zwolle


