Jaarverslag 2020 van de afdeling Rotterdam
Het bestuur van de ChristenUnie Rotterdam heeft acht keer vergaderd inclusief de online
vergaderingen tijdens de coronaperiode.
Het bestuur bestond uit de navolgende personen: Walter de Vries (voorzitter), Gertrude Caan
(secretaris), Bart Jan Ros tot 31 december 2020(penningmeester), Judith de Gelder en Reinier Roest.
Joost van der Torre is eind dit jaar gestopt als coördinator voor de wijkambassadeurs. Reinier Roest
neemt deze taak nu over.
Het bestuur heeft dit jaar vergaderd over zaken als zoeken naar nieuwe bestuursleden, het
organiseren van expertsessies en het opzetten van het netwerk van wijkambassadeurs (beiden in
samenwerking met de fractie) en hoe we onze achterban kunnen verbreden. Daarnaast stond 2020
in het teken van de besluitvorming over het al dan niet continueren van de samenwerking met de
SGP in Rotterdam voor de nieuwe periode van de gemeenteraad (2022-2026).
Verbreding van de achterban kreeg onder andere vorm in de plannen om in contact te komen met de
internationale kerken in Rotterdam. Op 16 januari 2021 was er een try-out pizza-meeting. Op deze
avond is er een proefworkshop gehouden over politiek in Rotterdam. Deelnemers uit diverse
kerken/gemeenschappen waren aanwezig. De bedoeling was om met deze workshop op bezoek te
gaan bij diverse (internationale) kerken, helaas is dit door de Covid-pandemie niet doorgegaan.
Er is ook een filmpje in het stadhuis opgenomen voor dit doel. Deze is geplaatst op een nieuw
aangemaakt YouTube kanaal voor de ChristenUnie Rotterdam.
Op 18 februari was er een ledenvergadering over de samenwerking met de SGP Rotterdam. Deze
evaluatie vindt elke vier jaar plaats voor de gemeenteraadsverkiezingen. De bestuursvoorzitter heeft
een presentatie gegeven over de afgelopen periode met daarin onderwerpen als het aantal stemmen
bij diverse verkiezingen, hoe nu de samenwerking is, verslagen van gesprekken met diverse
partijleden die samengewerkt hebben met de SGP in het verleden en diverse voor- en nadelen van
die samenwerking.
Er is 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, ter voorbereiding op een
besluitvormende ledenvergadering over dit onderwerp
Op 29 oktober was de besluitvormende ledenvergadering, ditmaal online, over de samenwerking
met de SGP Rotterdam. Samenwerking dient elke keer weer een positief besluit te zijn, daarom werd
er deze avond gestemd over een eventuele samenwerking in de gemeenteraad van 2022-2026. Er
heerste een open en constructieve sfeer, er werden veel vragen gesteld door de leden. Uiteindelijk
werd er unaniem voor gestemd dat de ChristenUnie in Rotterdam zelfstandig de
gemeenteraadsverkiezingen van 2022 ingaat. Tegelijk werd besloten de SGP te vragen onder de vlag
van de CU een aangepaste samenwerking met de SGP op te zetten.
Tijdens de coronaperiode zijn diverse leden en kerken gebeld door het bestuur, de wethouder en de
fractie. Deels om te horen hoe men de crisis ervaart, maar ook of de politiek kan helpen en om te
horen of er mooie initiatieven zijn in de stad. Ook zijn de mailadressen opgeschoond.

Vanuit het bestuur is er iemand aanwezig op de maandelijkse (online) brede fractievergaderingen.
Twee bestuursleden zijn naar het online partijcongres geweest op zowel 13 juni als 21 november
2020 en op 5 september 2020 naar de online aftrap van de campagne voor de tweede
Kamerverkiezingen.
De bestuursvoorzitters van de vier grote steden hebben regelmatig contact met elkaar.
In december is een klein team aan de slag gegaan met de Rotterdamse campagne voor de Tweede
Kamerverkiezingen 2021.
Aan het eind van jaar 2020 kende de afdeling Rotterdam 335 leden. We hebben 41 leden mogen
verwelkomen, 18 leden zijn verhuisd naar buiten Rotterdam, 28 leden hebben hun lidmaatschap
opgezegd en 6 leden zijn overleden.
Eind 2019 waren er 346 leden, Rotterdam heeft dus 11 leden minder in 2020.
Gertrude Caan, secretaris,
mei 2021.

