Jaarverslag ChristenUnie Molenwaard 2016 – 2017
Het jaar 2017 heeft tot nu toe in het teken van de Tweede Kamer verkiezingen en de a.s. herindeling
met Giessenlanden gestaan. Het verenigingsjaar van de CU start echter iets eerder, namelijk na de
vorige ‘jaarvergadering’ in november 2016. Daarna houdt het bestuur nog voortgangsgesprekken
met fractie en wethouder. Op deze wijze houden we vinger aan de pols en proberen we te kijken wat
nog weer beter kan.
In december heeft de gemeente Molenwaard, net als recent in Giessenlanden een kennismakingscursus gehouden voor mogelijke kandidaatsraadsleden. Vanuit het bestuur en vanuit de fractie zijn
we bij de laatste cursusavond geweest, waar een raadsvergadering wordt nagedaan. Heel erg leuk
om mee te maken, en vooral ook te zien dat het nog best ingewikkeld is. Een goed initiatief van de
gemeente, en tijdens de after-party heeft raadslid […] kennis gemaakt met CU-ers die actief willen
worden binnen onze afdeling. Daar zijn we heel blij mee.
Met ingang van 1 januari 2017 telt het bestuur vier leden. […] is wegens andere drukte gestopt met
haar bestuurstaken voor de CU. En omdat zij de website en de kwartaalnieuwsbrief verzorgde,
merken wij wel dat we een bestuurslid missen. […] is ca 10 jaar actief geweest binnen het bestuur
van CU Liesveld en Molenwaard, en wij hebben hartelijk bedankt voor haar inzet tijdens ons jaarlijkse
uitje met de fractie op 1 september jl. (bij boerderij Vonk (‘de Verwondering’) te Goudriaan). Zij
vormde de motor achter diverse activiteiten, waaronder de nieuwsbrief en in Liesveld de
ledenwerving. Ook heeft zij voor een groot deel de bijeenkomst met Gert-Jan Segers op 6 februarii
2017 verzorgd. Dit was een mooie dag, afgesloten met een fijne bijeenkomst in Alblasserdam. We
kunnen dankbaar terugkijken op een goede verkiezingsuitslag, wat inmiddels heeft geresulteerd in
kabinetsdeelname en met een flink portie CU-inbreng.
De kwartaalnieuwsbrief is nu gewijzigd in een maandelijkse nieuwsflits per e-mail, met een kort
bericht van het bestuur en van de fractie. Zo houden wij u kort en krachtig op de hoogte.
In verband met de komende gemeenteraadsverkiezingen, voor ons in november 2018, is […] onze
campagneleider. Hij is nu eerst gestart met het omvormen van de website naar CU Molenlanden.
Dit brengt ons op de samenwerking met CU Giessenlanden. Na een eerste kennismaking in februari
jl., hebben wij daarna een gezamenlijke bijeenkomst gehad met […] van het CU-bureau. Zij heeft ons
tips gegeven om tot een goede samenvoeging van de beide verenigingen te komen. CU Molenwaard
heeft ca 220 leden, en CU Giessenlanden 110 leden. Er is inmiddels een werkgroep Herindeling
waarin de voorzitter […] en […] zitting hebben en twee bestuurs-leden uit Giessenlanden. Ook is er
een Selectiecommissie voor het samenstellen van de kandidatenlijst. […] is bereid om wederom
voorzitter te zijn. Vanuit Molenwaard hebben hierin zitting:[…] en […], en vanuit Giessenlanden: […]
en […]. Zij hebben 2 maal vergaderd, en de kandidaten hebben zich kunnen aanmelden.
Er zijn enkele bestuursvergaderingen geweest, ook gezamenlijk met Giessenlanden. Deels zijn deze
overgegaan in vergaderingen van de werkgroep Herindeling.

Ook dit jaar hebben we op de braderie in Bleskensgraaf in mei jl met een CU-kraam gestaan. Ook is
deelgenomen aan een marktkraam van de gemeente op de Molenmarkt in Kinderdijk.
Verder kon het bestuurlijke werk door onze wethouder [….] en de vier man sterke raadsfractie
gedaan worden, en is een aantal schaduwfractieleden actief. Ook wat jonge en nieuwe aanwas, waar
we erg blij mee zijn.
Wij hopen dat het aantal actieve leden en meedenkers zich verder mag uitbreiden. Zeker in de toekomst hebben wij elkaar hard nodig, wanneer de vereniging en de gemeente zich sterk uitbreiden.
Tot slot: met de kleine Esther en Olivia hebben wij in elk geval twee gelukkige vaders onder ons: […]it
en [ …] mochten dit jaar hun eerste kind ontvangen. Dat is iets om dankbaar voor te zijn.
Afsluitend kunnen wij constateren dat alle werkzaamheden doorgang konden vinden. Wij danken
onze hemelse Vader dat dit werk verricht mocht worden. Wij bidden om zegen voor alles wat wij tot
Zijn eer mogen ondernemen.
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