Jaarverslag 2017
ChristenUnie Nijkerk
Inmiddels is 2017 ruim gepasseerd. In dit jaarverslag blikt het bestuur terug op activiteiten die in 2017 aan bod zijn geweest.
Alle activiteiten in 2017 stonden in teken van de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart 2018.
Koers van de ChristenUnie Nijkerk
De eerste stappen over welke koers de ChristenUnie Nijkerk moet inslaan zijn in het najaar 2016 ingezet met de instelling
van de Strategische Commissie. Deze commissie rapporteerde zijn bevindingen in februari 2017 aan het bestuur. De
conclusies en de aanbevelingen in dit rapport zijn uitgebreid besproken, zowel in het toenmalige bestuur als bestuur met
fractie. De kernwoorden waren de Cultuur en de Stijl in de toenmalig fractie. Deze punten behoefden een verbetering. Op
welke wijze deze verbetering vorm dient te krijgen of anders welke koers moeten wij als ChristenUnie in gaan zetten,
hierover heeft het bestuur meerdere keren met de leden gesproken. In 2017 zijn maar liefst zes ledenvergaderingen
gehouden. In de ledenvergadering van maart 2017 zijn de leden geïnformeerd over de conclusies en aanbevelingen van de
Strategische Commissie. Daarnaast heeft het bestuur een brainstormsessie gehouden met de leden over de in te zetten
koers van de partij. In de ledenvergadering van mei heeft het bestuur de in te zetten koers aan de leden gepresenteerd. De
ChristenUnie dient een partij te zijn van christenen die middenin de samenleving wil staan met kernwaarden als
verbindend, Transparant, Constructief en Betrokken. De stijl dient betrokken en eigentijds te zijn met oog voor de
samenleving. Ook wordt voorgesteld te gaan werken met duidelijke functie- en persoonsprofielen om te komen tot een
goede Kandidatenlijst. Het bestuur spreekt de voorkeur uit voor verdere samenwerking met de SGP. De ledenvergadering
is akkoord met de in te zetten koers.

Onderhandelingen SGP
Met als inzet de koersvernieuwing is het ChristenUnie -bestuur de
onderhandelingen ingegaan met het bestuur van de SGP. Om
uiteindelijk te komen tot een samenwerkingsovereenkomst. In de
ledenvergadering van juni 2017 geeft het bestuur een terugkoppeling
over de onderhandelingen met de SGP. De onderhandelingen waren
dusdanig teleurstellend dat het toenmalige bestuur de leden heeft
geadviseerd om de samenwerking met de SGP te beëindigen. Na een
ultimatum te hebben opgesteld geeft het bestuur op 3 juli 2017 de
laatste terugkoppeling over de onderhandelingen. Ondanks de van de
SGP ontvangen brief, waarin erkend wordt dat bepaalde zaken onhandig zijn aangepakt, komt het bestuur met de
eindconclusie dat het eerder ontstane beeld dat de SGP ermee akkoord gaat dat de CU -Nijkerk een nieuwe koers vaart,
zolang de SGP daarmee maar niet wordt lastig gevallen. Het toenmalige bestuur vond dit een te wankele basis om de
samenwerking voort te zetten. Het bestuur heeft een bestuursverklaring opgesteld om de samenwerking te beëindigen,
hetgeen in stemming wordt gebracht. Met staking van stemmen (gelijk aantal voor als tegen) wordt de verklaring verworpen
en dient de samenwerking met de SGP te worden voortgezet. Enkele dagen na de vergadering zeggen Bernhard Kok en
Gerben van der Steege hun bestuursfunctie op.
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Nieuwe periode.
Na de bestuurscrises was het gehalveerde bestuur naarstig op zoek naar een nieuwe voorzitter. Na herhaalde oproepen per
mail aan de leden meldt de heer Schuurman zich als nieuwe voorzitter. Martin wordt in de bestuursvergadering van
september 2017 unaniem door de leden gekozen. Het doel is de vastgestelde
koers voortzetten, hierbij rekening houdend met de gevoeligheden bij de SGP.
Inmiddels heeft het SGP -bestuur een nieuwe voorzitter. De beide voorzitters
hebben elkaar onderling gesproken. De concept-samenwerkingsovereenkomst is
besproken en is ter goedkeuring voorgelegd bij het Landelijk Bestuur. Het bestuur
deelt mee dat de selectiecommissie is ingesteld en de voorzitter Cor Stal stelt zich
voor.

In de ledenvergadering van november 2017 presenteert de selectiecommissie de advieskandidatenlijst. Door het bestuur is
de voorgestelde conceptlijst unaniem overgenomen. Door Johan van de Water is een amendement ingediend met als
strekking de kandidaten met meer ervaring hoger te plaatsen. Het amendement wordt uiteindelijk door de leden
verworpen. De programmacommissie presenteert zijn eerste resultaat en krijgt het mandaat van de vergadering om het
programma definitief af te ronden. Alle leden hebben het concept verkiezingsprogramma per mail ontvangen. Ieder lid
wordt opgeroepen om zijn of haar inbreng bij de programmacommissie bekend te maken.
De campagnecommissie presenteert ook op hoofdlijnen de campagne. Het campagneplan wordt ter info naar alle leden
verzonden.

Uit alles blijkt dat 2017 een zeer roerig jaar is geweest met diepte- maar gelukkig ook hoogtepunten. Als bestuur zijn wij
God zeer dankbaar dat hij alle menselijke inspanning heeft beloond met een uiteindelijk een goede samenwerking met de
SGP resulterende in een gezamenlijke overeenkomst, verkiezingsprogramma en een campagneplan.
Nijkerk, mei 2018
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