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Het jaar 2017 stond in teken van de voorbereiding voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Door 

een brede vertegenwoordiging van ChristenUnie Delft is het gehele jaar door hard gewerkt om met een 

goede voorbereiding te beginnen aan het verkiezingsjaar 2018. Waar het jaar onzeker begon, kon het 

bestuur na versterking, hulp van commissies en hulp van leden de voorbereiding voor de 

Gemeenteraadsverkiezingen met vertrouwen voortzetten. Aan het einde van het jaar zijn een 

kandidatenlijst, een verkiezingsprogramma en een campagneplan gepresenteerd.  

Door de tijd die al deze voorbereiding kostte en een beperkte bezetting van het bestuur is er helaas geen 

tijd geweest om extra activiteiten te organiseren. Wel zijn we blij dat op het moment van schrijven 

duidelijk is geworden dat al deze inspanning tot een prachtig resultaat geleid heeft.  

Verdere uitbereiding van het bestuur, de permanente campagne en aandacht voor het ledenaantal heeft 

komend jaar de prioriteit.  

Bestuur 

Op 1 januari 2017 bestond het bestuur van de ChristenUnie Delft uit de volgende personen: Dick van der 

Goot (voorzitter) en Willem Schrier (penningmeester/secretaris). Beiden zijn bestuurslid sinds 16 

november 2016. Op 31 december 2017 bestond het bestuur uit de volgende personen: Dick van der 

Goot (voorzitter), Willem Schrier (penningmeester), Mirte Golverdingen (secretaris) en Sytse Alkema 

(bestuurslid/PerspectieF). Mirte en Sytse zijn sinds 11 april 2017 bestuurslid. 

Het bestuur van de afdeling Delft heeft in 2017 in totaal zes keer vergaderd. Deze vergaderingen vonden 

plaats op 31 januari, 29 maart, 19 april, 19 juni, 14 september en 26 oktober. Het bestuur was vrijwel 

altijd in de volledige samenstelling aanwezig. Ook Joëlle Gooijer-Medema, fractievoorzitter van 

ChristenUnie Delft in de gemeenteraad, woonde op uitnodiging van het bestuur diverse vergaderingen 

bij. 

Leden 

Het aantal leden van de afdeling Delft bedroeg op 1 januari 2017, 112 en op 31 december 2017, 133. De 

stijging in ledenaantal duidt op een mogelijk gunstig effect van de toegenomen landelijke aandacht voor 

de ChristenUnie, alsook waardering voor de bijdragen van de lokale ChristenUnie aan het 

gemeenteraadswerk.  

Voor zover bekend, is in 2017 één lid overleden. Dit was de heer A. (Alex) Erdin (93), die nog in 2016 

door de plaatselijke pers in de schijnwerpers werd gezet vanwege zijn heldhaftige optreden tijdens de 

Tweede Wereldoorlog en in januari 2017 kwam te overlijden. Wij hebben hieraan via de Nieuwsbrief 

aandacht besteed. 

Verkiezingen 

Tweedekamerverkiezingen 2017 

Op woensdag 15 maart 2017 werden er Tweedekamerverkiezingen gehouden. Bijzonder voor 

ChristenUnie Delft was dat het Delftse gemeenteraadslid Joëlle Gooijer tot de 10e plaats van de 

landelijke kandidatenlijst was doorgedrongen. Dit vormde een extra aanleiding om de kiezers in Delft te 



attenderen op de kandidatenlijst van de ChristenUnie. Op de laatste zaterdag vóór de verkiezingen zijn 

op diverse drukbezochte plaatsen in Delft campagnefolders uitgedeeld. Ook zijn er borden geplaatst en 

specifieke folders verspreid met persoonlijke aandachtspunten van Joëlle Gooijer.  

De ChristenUnie kreeg in Delft 1920 stemmen bij een plaatselijke opkomst van 82,5%. Dit is een flinke 

verbetering vergeleken met 2012, toen de ChristenUnie in Delft slechts 1459 stemmen kreeg (met 

weliswaar een lagere opkomst).  

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 

Het bestuurlijke jaar 2017 stond bijna geheel in het teken van de voorbereidingen op de 

Gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De op 11 april geïnstalleerde selectiecommissie, bestaande uit Els 

Douma, Bram Gille, Jeanieke Kuijper, Wim Schut en Inge Weijts, adviseerde het bestuur over een 

kandidatenlijst voor deze verkiezingen. Het definitieve voorstel hiervoor, een gevarieerde lijst met 24 

kandidaten, werd aan de ledenvergadering van 14 december voorgelegd en goedgekeurd. Op dinsdag 21 

november hebben de selectiecommissie, de top 5 van de kandidatenlijst en het bestuur samen gegeten 

om het werk van de selectiecommissie informeel af te sluiten.  

De top 5 heeft, voor zover wenselijk, de opleidingen “Warmlopen voor de raad” en “Het hart van de 

ChristenUnie” gevolgd ter voorbereiding van het raads-/en commissie werk.  

De programmacommissie, bestaande uit: Jabco Vreugdenhil (coördinator), Joëlle Gooijer, Dick van der 

Goot, Sytse Alkema en Timo Dijkstra, presenteerde op dezelfde ledenvergadering het concept-

verkiezingsprogramma. Dit had “Waardevol Delft” als titel en bestond uit 8 hoofdstukken, waarin werd 

ingegaan op verschillende onderwerpen waarmee de Gemeente Delft te maken heeft. Voorafgaande aan 

het opstellen van dit programma, was er een “brainstormavond” voor leden en andere belangstellenden 

georganiseerd, die goed werd bezocht. Naast de commissieleden hebben ook enkele andere leden 

tekstbijdragen voor het verkiezingsprogramma geleverd, in het bijzonder de gaande en komende 

fractieleden. Het verkiezingsprogramma werd zonder amendementen goedgekeurd. 

Sytse Alkema nam de taak van campagneleider op zich. Samen met enkele andere leden heeft hij zich 

beziggehouden met het campagneplan en de campagnestrategie. Om zich voor te bereiden heeft hij een 

campagnetraining van de ChristenUnie gevolgd. Tijdens de ledenvergadering op 14 december zijn de 

wensen en mogelijkheden tot medewerking van de aanwezige leden geïnventariseerd. 

Activiteiten 

De activiteiten in 2017 stonden in het teken van de Gemeenteraadsverkiezingen. Op 26 september vond 

de eerder genoemde brainstormavond plaats waarbij leden ideeën voor het verkiezingsprogramma 

konden uitwisselen. De avond vond plaats in “Het Boek”. 

De afdeling Delft heeft in 2017 twee Algemene Leden Vergaderingen gehouden, namelijk op 11 april 

2017 en 14 december 2017. De eerste vergadering, welke plaatsvond in het gebouw van “Levend 

Water”, stond in het teken van het benoemen van een selectiecommissie, een programmacommissie en 

twee nieuwe leden van het bestuur. De tweede ALV vond plaats in het “Huis van Bewaring” en stond in 

het teken van de kandidatenlijst, de lijsttrekker en het verkiezingsprogramma. Beide vergaderingen 

werden goed bezocht (resp. 22 en 21 aanwezigen).  



 

Fractie – bestuur 

Ook in 2017 is er goed contact geweest tussen de fractie en het bestuur. Regelmatig was er een lid van 

de fractie bij de bestuursvergaderingen aanwezig om te vertellen over de gang van zaken. Andersom 

hebben ook bestuursleden fractievergaderingen bezocht.  

Bram Gille heeft de fractie medior 2017 verlaten omdat hij deze functie naast zijn nieuwe baan niet meer 

kon vervullen. De fractie heeft daarna het werk voortgezet met 4 personen. Rond dezelfde tijd heeft 

Johan Nederend zijn taak als fractiesecretaris neergelegd en heeft Daniel van Holten dit werk opgepakt. 

Op 31 december 2017 bestond de fractie uit: 

Joëlle Gooijer-Medema   Fractievoorzitter en raadslid  

Jabco Vreugdenhil   Raadslid 

Leen de Graaf    Plaatsvervangend commissielid 

Jeanieke Kuijper-Rustenburg  Plaatsvervangend commissielid 

Daniel van Holten  Fractiesecretaris 

 

Samenwerking SGP 

Na enkele jaren zonder overleg tussen het bestuur van de SGP Delft en het bestuur van de ChristenUnie 

Delft heeft er in 2017 weer een overleg plaatsgevonden. Dit overleg vond plaats op 12 oktober en stond 

vooral in het teken van (opnieuw) met elkaar kennismaken en eventuele toekomstige samenwerking. Als 

bestuur hopen we dit overleg in 2018 te kunnen voortzetten. 

Dankbaarheid en Vertrouwen 

Waar het bestuur in het begin van het jaar 2017 nog vele onzekerheden had over de voorbereidingen 

voor de gemeenteraadsverkiezingen, kunnen we nu met dankbaarheid terugkijken op het verloop van dit 

jaar. Door de actieve bijdrage van verschillende leden, de selectiecommissie, de programmacommissie, 

betrokkenen bij de campagne en de fractie zelf hebben we als bestuur de juiste voorbereidingen kunnen 

treffen om de gemeenteraadsverkiezingen met vertrouwen tegemoet te gaan. In dit alles mogen wij 

vooral dank uitspreken aan onze grote God, op Wiens werken wij altijd mogen vertrouwen. We bidden 

dat onze leden en de ChristenUniefractie in het bijzonder het vertrouwen mogen vinden in God bij het 

werk dat zij doen. We bidden hen Gods zegen en veel wijsheid toe! 

Het Bestuur van ChristenUnie Delft 
April 2018  


