Jaarverslag 2017 ChristenUnie Gooi-Noord
Het jaar 2017 was voor de kiesvereniging een jaar waarin werd toegewerkt naar de
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. De voorbereidingen hiervoor en de uitbreiding van
het bestuur waren belangrijke thema’s.

Gemeenteraadsverkiezingen
Als bestuur zijn we in 2017 begonnen met de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen
2018. Kiescommissies zijn opgezet om op zoek te gaan naar geschikte kandidaten voor de
verkiezingslijst en leden zijn gepolst of ze een bijdrage wilden leveren tijdens de campagnes.
Ook is gestart met de voorbereiding van het schrijven van de verkiezingprogramma’s.
Voor de gemeente Gooische Meren is als lijsttrekker gekozen voor Roel Kamphuis. De doelstelling
was om een zetel in de wacht te slepen waarmee de Christenunie weer vertegenwoordigd zou zijn in
de gemeenteraad. Mooi dat dit in 2018 ook gelukt is.
In Huizen was opnieuw Wessel Doorn gekozen als de lijsttrekker met op nummer twee Marijke
Terlouw. De doelstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen was opnieuw het behalen van 2 zetels.
Dat zijn er uiteindelijk bijna zelfs 3 geworden.

Ledenvergadering
In november 2017 hielden we een ledenvergadering in het Visnet in Huizen. Deze vergadering werd
goed bezocht. Tijdens deze vergadering zijn Elmer Benjamin en Johan Blom als bestuurslid gekozen.
Tijdens de ledenvergadering wordt ingegaan op de voorbereidingen op de verkiezingen. Zowel
Wessel Doorn als Roel Kamphuis informeren de leden over de voorbereidingen op de campagne en
hun verwachtingen.
Het bestuur van de kiesvereniging bestaat einde jaar uit Marijke Terlouw (voorzitter), Johasn Blom
(secretaris), Gerard Barmentlo (penningmeester), Elmer Benjamin en Michel Klein (algemeen lid).
Daarbij is duidelijk dat als Marijke Terlouw gekozen wordt in de raad het bestuur op zoek moet naar
een nieuwe voorzitter

2018 en verder
In de komende periode zullen wij als bestuur verder gaan met de voorbereidingen op de
gemeenteraadsverkiezingen 2018 en de doelstellingen voor de ChristenUnie Gooi Noord voor de
komende 4 jaar.
Als bestuur kijken we dankbaar terug op 2017 en de stappen die we hebben mogen nemen. Mooi om
Gods zegen te zien op de inspanningen die verricht zijn. Ook in 2018 willen we als ChristenUnie GooiNoord geloof een stem geven in de diverse gemeenten in onze kiesvereniging.

