Verslag van de 2e algemene ledenvergadering 2016 van de ChristenUnievereniging De Ronde Venen,
welke gehouden is op 16 juni 2016 in verenigingsgebouw Maranatha, Herenweg 205 te Vinkeveen.
Aanwezigen: Harmen Hoogenhout (voorzitter), Jan Nagel (secr.), Henk Jan Kroese (penningmeester),
Krijno Verbruggen (pr), Wim Stam (fractievoorzitter), Wouter Kroese (steunfractielid), Aldrik
Dijkstra(vm. wethouder), mw. Lena de Groot-Griffioen, Jaco de Groot, Matty Nagel, dhr. Mutombo
en Martijn Vennik.
1)
Opening. Harmen Hoogenhout opent de vergadering met gebed en leest daarna Neh. 1: 4 11. Hierin wordt geschetst hoe verdrietig Nehemia is na het aanhoren van het wedervaren van zijn
volksgenoten in het oude land. Hoe hij ons een voorbeeld is in aanbidding, nederigheid, schuld
belijden, het goedkeuren van Gods straffen op onze misdaden en hoe hij hierin het volk voorgaat en
het zo tot zegen is.
2)
Mededelingen en ingekomen stukken. De secretaris verzoekt aanpassing van de agenda
vanwege drukke agenda van voormalig wethouder Aldrik Dijkstra.
Voorts deel hij mee dat hij van het Partijbureau handboeken ontvangen heeft voor het goed
functioneren/besturen van afdelingen.
3)
De notulen van de ledenvergadering 19 januari 2016 worden goedgekeurd en daarmee
vastgesteld.
4)
De aanwezige leden keurden het jaarverslag van de secretaris over het jaar 2015 goed en zo
is het vastgesteld.
5)
De jaarrekening over het jaar 2015 en het jaarresultaat werden door de penningmeester
toegelicht. Het zag er overzichtelijk uit. Een opmerking van de secretaris hierover betrof een voorstel
om de reservering t.b.v. de verkiezingen voor 2018 ook in het financieel overzicht terug te laten
komen. Dit voorstel werd door de vergadering overgenomen.
6)
De voorzitter geeft dhr. Aldrik Dijkstra het woord. Aldrik resumeert waartoe zijn inzet heeft
geleid:
A) na een grondige afweging van nut en noodzaak is er een gewogen en verantwoord voorstel voor
het wegenonderhoud gekomen, (prioriteitstelling).
B) Er ligt een goed prestatieplan voor de jeugdzorg.
C) Voor Vecht en Venen is er een goed initiatief gerealiseerd, waarbij het bedrijfsleven zich erg inzet
om de jeugd te interesseren voor een baan in de techniek.
Na deze woorden bedankt de voorzitter hem voor zijn inzet en prestaties en vatte voor de
vergadering zijn herinneringen samen die hij heeft aan de eerste ontmoeting (het selectiegesprek
voor het wethouderschap), zijn functioneren in de raad en het college en spreekt de verwachting uit
dat hem nog een mooie toekomst te wachten staat.
De mooie woorden worden onderstreept met het overhandigen van een mooi boeket bloemen en
een boekenbon. De heer Dijkstra vertrekt daarna om die avond nog aandacht te kunnen besteden
aan jongeren die zijn geslaagd voor hun examen!!
7) Statutenwijziging. De voorzitter licht toe waarom de meegezonden statuten voor de vorming van
een afdeling van de landelijke vereniging ChristenUnie nodig zijn. Het ledencongres van de
ChristenUnie heeft hiertoe in 2015 besloten. De bij de agenda meegezonden stukken gelezen
hebbend en gehoord de teolichting van de voorzitter gaan de aanwezige leden unaniem akkoord met
het omzetten van ChristenUnie Kiesvereniging tot een afdeling van de vereniging ChristenUnie die
gevestigd is te Amersfoort. Zij nemen het voorstel van het landelijk bestuur tot statutenwijziging dus
over. Onze kiesvereniging is, na verwerking van de notariële handelingen, officieel een CU-afdeling.
Op de vraag van Jan Nagel over de noodzaak tot inschrijving bij de Kamer van Koophandel
antwoordde de voorzitter dat het verstandig is ingeschreven te blijven staan, ook als afdeling.
8) De voorzitter gaat over tot het bedanken van de secretaris voor bewezen diensten. Die dank wordt
tevens uitgedrukt met het overhandigen van een mooi boeket bloemen!
Martijn Vennik heeft zich aangemeld om bestuurslid te worden.

De leden verwelkomen hem unaniem als bestuurslid en het bestuur stelt de leden voor hem te
benoemen tot secretaris. Hij heeft het bestuur sinds de voorjaarsvergadering van reeds van nabij
gevolgd. (Hij was al lid van het provinciale ChristenUniebestuur (toevoeging JN).
9) PAUZE met kascontrole door Wouter Kroese en Krijno Verbruggen.
10) Het verslag van de kascontrolecommissie was heel positief. Complimenten voor de
penningmeester voor een correcte verslaglegging. Het was duidelijk dat het afgenomen vermogen is
toe te schrijven aan het jubileumfeest ere van de 25-jarige samenwerking in de gemeenteraad met
de SGP. En de bijdrage aan dit feest is gedeeld met de SGP.
11) Fractievoorzitter Wim Stam geeft in enkele zinnen weer wat er in de gemeenteraad heeft
gespeeld in het eerste deel van 2016. Er is al veel in de pers gepubliceerd en dat herhaalde hij niet.
Het staat ook op onze website.
Hij gaf aan dat de nieuwe coalitie de oppositie wel uitnodigde om positief mee te besturen, maar het
effect was eigenlijk meer dat de oppositie er “voor spek en bonen” bij zat. Dit bleek o.a. uit het feit
dat de coalitiepartijen alvast een voorschot nemen op het positieve resultaat dat binnen het
“zorgbudget” behaald zou zijn. Dit ten faveure van wegenonderhoud zonder dat dit wordt uitgevoerd
volgens de prioriteitenlijst . Verder lijkt dit nog royaler te gaan worden, omdat er van regeringswege
toestemming is gekomen om afschrijving op onderhoud van wegen toe te staan. Verder is het
opvallend dat de huidige coalitie zojuist in 2016 is aangetreden en dat het effect van dit aantreden
reeds in de jaarrekening van 2015 is op te maken.
12) Tijdens de rondvraag komt aan de orde het verkiezingsprogramma. Een goede inhoud met een
korte samenvatting is gewenst. Het moet wel een houvast kunnen bieden voor de fractieleden.
N.a.v. de vraag naar het aantal leden komt het punt ledenwerving aan de orde! Nu al oppakken door
ideeën en namen te verzamelen om na de zomer actie te voeren!! Er is in de CU genoeg informatie
voor een goede voorbereiding hiervoor.
De voorzitter neemt tijdens de rondvraag de gelegenheid om Jaco de Groot te bedanken voor zijn
inzet in binnen het bestuur en zijn rol van interim-voorzitter. De motivatie om nu, genoodzaakt door
een andere taak, het stokje over te dragen, is heel begrijpelijk. Zeker, nu we een voltallig bestuur
hebben.
13) Wim Stam sluit de vergadering af met dankgebed.
Opgesteld door voormalig secretaris Jan Nagel

