
Jaarverslag 2012 - Kiesvereniging ChristenUnie Delft 
 

Inleiding 
 

Voor de kiesvereniging ChristenUnie Delft was 2012 toch onrustiger dan gedacht. Vooral door de landelijke 

politieke erupties en ook de steeds verder doordringende crisis met bijbehorende bezuinigingen, was het 

bepaald geen kalm zeetje waarop het bootje van de kiesvereniging dobberde. Het bestuur merkte wel dat de 

geringe omvang van het bestuur voldoende was om de lopende zaken te behartigen, maar voor het 

organiseren van extra’s was er nauwelijks ruimte over. Toch was de in mei georganiseerde avond (ALV + 

spreker ds. van der Windt over ‘’niet meer dan eerlijk’’) bepaald geslaagd te noemen, zo merkte het bestuur 

aan de hand van de reactie van de leden. 

Bij de enigszins onverwachte Tweede Kamerverkiezingen in september, kon slechts op zeer bescheiden 

schaal ondersteuning aan de landelijke campagne worden geboden, wat uiteindelijk echter niet tot 

zetelverlies leidde, al was het aantal stemmen wel minder dan de vorige keer.  

Het bestuur is dan ook wel blij met het vooruitzicht op uitbreiding in de persoon Van Robert Heij, begin 

2013, maar verdere verbreding van het bestuur heeft volgende jaar zeker prioriteit, mede gezien de in het 

jaar daarop te houden raadsverkiezingen. 

 

Bestuur 
 

Op 1 januari 2012 bestond het bestuur van de kiesvereniging uit de volgende personen: 

naam functie bestuurslid sinds aftredend per 

Leen de Graaf Voorzitter/secretaris 11 november 2010 2014 

Jan Bron vice-voorzitter/penningmeester 15 februari 2006 2014 

Mattie Mostert bestuurslid/eindredactie CU Contact 15 oktober 1998 2012 

 

Daarbij dient zeker nog vermeld te worden dat Bart van der Pot tot aan februari van dat jaar nog zijn 

vrijwillige bijdrage leverde op secretariaatsgebied.  

 

Op 31 december 2012 bestond het bestuur van de kiesvereniging nog steeds uit dezelfde mensen: 

naam functie bestuurslid sinds aftredend per 

Leen de Graaf Voorzitter/secretaris 11 november 2010 2014 

Jan Bron vice-voorzitter/penningmeester 15 februari 2006 2014 

Mattie Mostert bestuurslid/eindredactie CU Contact 15 oktober 1998 2012 

 

Kanttekening hierbij is dat Robert Heij als kandidaatbestuurslid sinds het najaar van het verslagjaar al 

meedraaide in het bestuur.  

Het bestuur van de kiesvereniging kwam in het jaar 2012 in totaal zeven keer bijeen, vrijwel altijd in de 

volledige samenstelling. 

De eerste vergadering was reeds op 12 januari, daarna vergaderde het bestuur op 6 februari, 19 maart, 14 

mei, 27 augustus, 24 september en 4 november. 

De rolverdeling gedurende het jaar was vrijwel gelijk, waarbij Mattie Mostert van de bestuursvergaderingen 

poogde zo kort mogelijk verslag te doen. 

 

Leden 
 

Het aantal leden van de kiesvereniging bedroeg op 1 januari 126 en op 31 december waren dat er 123, De 

voornaamste redenen voor veranderingen in ledenaantal liggen buiten onze invloed (verhuizingen, landelijk 

beleid, financieel).   

 

Activiteiten 
 

In tegenstelling tot gebruikelijk én de doelstelling van het bestuur verscheen in het verslagjaar ChristenUnie 

Contact niet tweemaal doch slechts eenmaal, met moeite nog net voor de Kerst en de jaarwisseling. Het 

bestuur heeft zich ernstig voorgenomen om de frequentie in het nieuwe jaar te verhogen en tevens wordt 

nagedacht over de formule. 



  

Zoals al even genoemd werd op 23 mei een avond georganiseerd waarvoor als spreker ds. Jaap van der 

Windt (toen nog Nootdorp) was uitgenodigd. Hij hield een pleidooi voor een bewuste levensstijl, op basis 

van zijn boek ‘’Niet meer dan eerlijk’’. Zijn toespraak was toegespitst op Delft en de bezuinigingen en met 

de aanwezigen in de zaal (er was een mooie opkomst, meer dan 20 bezoekers) werd nog verder 

gediscussieerd. Na de pauze hield de kiesvereniging de Algemene Ledenvergadering., die werd afgesloten 

met een hapje en een drankje. 

 

Verkiezingen 
 

Op 12 september werden de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen gehouden, in verband met de van het 

kabinet Rutte I. Zoals gemeld bleven de ondersteunende campagneactiviteiten vanuit het Delftse beperkt tot 

het beplakken van de verkiezingborden en het uitreiken of in de bus stoppen van flyers. Het aantal stemmen 

dat in Delft werd uitgebracht was iets minder dan bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2010: van 1.444 

stemmen ging de CU in Delft terug naar 1.403 stemmen. Bepaald verontrustend is de vergelijking met de 

stemming van 2006 toen in Delft nog 1.927 mensen hun stem aan de ChristenUnie gaven…. 

 

Samenwerking met SGP 
 

Ook in het jaar 2012 bleef het bestuur in gesprek met het bestuur van de SGP Delft. Tweemaal (op 7 mei en 

19 november) kwamen de besturen bijeen om met elkaar van gedachten te wisselen. Daarbij is vooral 

nagedacht en gesproken over de mogelijkheden voor toekomstige samenwerking, zoals het bestuur van de 

ChristenUnie zich in 2011 had voorgenomen. Doel van de besprekingen is om in ieder geval zo vroeg 

mogelijk voor de komende raadsverkiezingen duidelijkheid te verkrijgen over de mogelijkheden tot 

daadwerkelijke samenwerking tussen onze partijen voor die verkiezingen van 2014.  

 

Fractie - bestuur 
 

Ook in 2012 had het bestuur geen reden tot klagen over de samenwerking met de fractie. een goede 

wisselwerking, waarbij vrijwel altijd een lid van de fractie bij de bestuurvergaderingen aanwezig was om te 

vertellen over de gang van zaken. In de fractie moest dit jaar stevig gewerkt, met name in verband met het 

zwangerschapsverlof van Joëlle Gooijer. Gedurende enkele maanden rond de zomervakantie trad Jabco 

Vreugdenhil op als plaatsvervanger in de raad. Daardoor en ook door drukke werkzaamheden van een ander 

steunfractielid waren het ‘’stevige maanden’’ voor de fractie. Jabco vond het overigens een ‘’zeer leerzame 

periode’’. 

. 

De fractie onderging geen wijzigingen en bestaat dus momenteel nog steeds uit:  

- Joëlle Gooijer-Medema, fractievoorzitter en raadslid, lid Commissie Bestuur, Leefomgeving en 

Duurzaamheid, lid Commissie Samenleving en Volkshuisvesting.  

- Wim van Balen, lid Commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid, lid Commissie Spoorzone, 

Verkeer en Ruimte.  

- David Koerts, lid Commissie Middelen en Economie, lid Commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte.  

- Jabco Vreugdenhil lid Commissie Middelen en Economie, lid Commissie Samenleving en 

Volkshuisvesting, lid Rekening en Audit Commissie.  

- Sietse Bolt fractiesecretaris. 

Wat de toekomst brengen moge… 

Toenemende werkloosheid, steeds verder om zich heen grijpende bezuinigingen, stilmakende openbaringen 

van liegende en bedriegende mensen, van wielrenners tot wethouders…. Het woord crisis moet haast met 

een hoofdletter geschreven worden. Het bestuur hoopt en bidt dat velen zich mogen wenden tot die andere 

C: Christus. Alleen Hij kan ons geleiden, door elke crisis!   

We bidden ook voor onze ChristenUniefractie in Delft opdat zij haar werk op de juiste wijze mag doen in de 

gemeenteraad. Gods zegen en veel wijsheid! 

Het bestuur Kiesvereniging ChristenUnie Delft,  

januari 2013. 

http://ris.delft.nl/internet/ken-uw-raadslid_3363/persoon/joelle-gooijer-medema_33.html
http://ris.delft.nl/internet/ken-uw-raadslid_3363/persoon/wim-van-balen_143.html
http://ris.delft.nl/internet/ken-uw-raadslid_3363/persoon/david-koerts_93.html
http://ris.delft.nl/internet/ken-uw-raadslid_3363/persoon/jabco-vreugdenhil_45.html

