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Bestuur 
Als bestuur hebben we afgelopen jaar regelmatig vergaderd. De minimale bezetting maakt het 
bestuur wel kwetsbaar. Als bestuursleden worden we keer op keer geconfronteerd met de 
beperkingen die een klein bestuur met zich meebrengt. Afgelopen jaar lag de focus dan ook op 
de zoektocht naar nieuwe bestuursleden. We hebben diverse personen gepolst voor 
bestuursfuncties, wat keer op keer op niets uitliep. Dankbaar zijn we dan ook dat we vlak voor 
het einde van het nieuwe jaar maar liefst drie nieuwe leden aan het bestuur konden toevoegen. 
Albert Roskam neemt alle zaken omtrent de Provinciale Unie onder zijn hoede, Inge Kroeze is 
verantwoordelijk voor de permanente campagne en onderhoudt de contacten met de media en 
Selma Nijland vervult binnen het bestuur de rol van secretaris. We hebben dit jaar ook afscheid 
genomen van een ervaren bestuurslid; Margreeth Krommendijk-Grit. Dankbaar zijn we voor al 
haar inspanningen die ze heeft verricht als bestuurslid.  
 
Fractie 
Het contact met de fractie verloopt goed. Maandelijks bespreken Ruben Minkjan en Lute Rook 
de lopende zaken waardoor we als bestuur goed op de hoogte zijn van al het reilen en zeilen 
binnen de fractie. Dankbaar zijn we met Gineke Welleweerd als nieuw steunfractielid die met 
haar achtergrond als accountant de fractie scherp houdt wat betreft begrotingen en uitgaven.  
De voortgangsgesprekken die het bestuur met de fractie heeft, zijn inmiddels een vast onderdeel 
geworden van het jaarprogramma. Het is een fijn instrument om eventuele belemmeringen in 
het functioneren van de (steun)fractieleden te signaleren en op te lossen.  
Afgelopen juni heeft er een werkbijeenkomst plaatsgevonden onder leiding van Erik van Dijk. Dit 
is een vruchtbare bijeenkomst geweest, waarin de fractie handvatten gekregen heeft omtrent 
het leren delegeren en het delen van ideeën. Voor ons als bestuur was het goed om de fractie 
bezig te zien. Daarnaast heeft het ons meer inzicht gegeven hoe we ons als ChristenUnie (meer) 
zichtbaar kunnen maken in de gemeente Hellendoorn.  
 
Zoektocht 
We blijven zorgen houden wat betreft het aantal (actieve) leden. Het blijft moeilijk om mensen 
te vinden die zich actief willen inzetten wat betreft de campagne, bestuur of fractie. 
Daarnaast heeft onze ledenwerfactie weinig nieuwe leden opgeleverd. Door natuurlijk verloop, 
loopt het ledental alleen maar terug.  
 
Toekomst 
In 2016 zal de focus voornamelijk liggen op het zoeken naar de verbinding met leden, waarbij we 
de kwaliteiten en expertises van leden meer willen gaan inzetten. Enerzijds om gedegen politiek 
te bedrijven, anderzijds om meer leden actief te maken voor de ChristenUnie.  
Daarnaast willen we de nieuwe bestuurs- en (steun)fractieleden zo goed mogelijk toerusten 
door diverse cursussen aan te bieden die ook (waar mogelijk) financieel door ons ondersteund 
worden. 
Tot slot proberen we het geluid van de ChristenUnie vaker te laten horen via diverse 
mediakanalen. 
We blijven goede hoop houden dat we als ChristenUnie in Hellendoorn een actieve politieke 
partij blijven.  
 
Namens het bestuur,  
Selma Nijland 



 
 

 
 
 
 
 

 
 


