Jaarverslag 2019 van de afdeling Rotterdam
Het bestuur van de ChristenUnie (CU) Rotterdam heeft negen keer vergaderd.
Het bestuur bestond uit de navolgende personen: Walter de Vries (voorzitter), Gertrude Caan
(secretaris), Bart Jan Ros (penningmeester), Judith de Gelder, Angelica Kroon (eerste helft van het
jaar) en Reinier Roest (tweede helft van het jaar).
Joost van der Torre is als netwerker voor wijkambassadeurs aangesteld.
Op 20 maart 2019 waren de verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschap.
Op 23 mei 2019 waren de Europese Verkiezingen.
Het bestuur heeft dit jaar vergaderd over zaken als zoeken naar nieuwe bestuursleden, het
expertnetwerk nieuw leven inblazen, het zoeken naar wijkambassadeurs en hoe we onze achterban
kunnen verbreden. Het bestuur leverde experts aan voor meerdere expertsessies die georganiseerd
werden door de fractie. Ook hebben we nagedacht over manieren om in contact te komen met de
internationale kerken in Rotterdam. De ChristenUnie heeft op de Marketplace van SKIN (samen kerk
in Nederland) gestaan op 13 juli 2019 om te horen waar mensen dankbaar voor zijn en waar ze
aandacht voor willen in Rotterdam.
Op 6 februari was er een ledenvergadering n.a.v. de Nashvilleverklaring. De wethouder heeft
toegelicht hoe er in het college over is gesproken. En we hebben in groepjes gepraat over een aantal
stellingen. De avond is plenair afgesloten. Voor het bestuur was het goed om te weten hoe de
achterban over dit onderwerp denkt.
Samen met de SGP is op 29 oktober een thema-avond gehouden. Het thema was antisemitisme. De
heer Kotek heeft zijn ervaringen hiermee gedeeld en de fractievoorzitter heeft verteld wat er op
gemeentelijk niveau wordt gedaan aan antisemitisme. Er waren ongeveer 50 mensen.
De eerste bijeenkomst voor wijkambassadeurs is gehouden op 19 september 2019. Aan het eind van
het jaar zijn er 10 wijkambassadeurs. Een wijkambassadeurs weet op wijkniveau wat er speelt en zo
heeft de fractie meer voeling bij wat er in de stad gebeurt en kan indien nodig gelijk inspelen op
bepaalde zaken.
Vanuit het bestuur is er iemand aanwezig op de maandelijkse brede fractievergaderingen.
Twee bestuursleden zijn naar het partijcongres geweest op zowel 9 februari als 23 november 2019.
De bestuursvoorzitters van de vier grote steden hebben regelmatig contact.
Aan het eind van jaar 2019 kende de afdeling Rotterdam 346 leden. We hebben 33 leden mogen
verwelkomen, 25 leden zijn verhuisd naar buiten Rotterdam, 38 leden hebben hun lidmaatschap
opgezegd en 1 lid is overleden.
Eind 2018 waren er 377 leden, dus een daling van 30.
Gertrude Caan, secretaris,
Juli 2020.

