Jaarverslag 2021 van de afdeling Rotterdam
Het bestuur van de ChristenUnie (CU) Rotterdam heeft dertien keer vergaderd zowel online als
offline.
Het bestuur bestond uit de navolgende personen: Walter de Vries (voorzitter), Gertrude Caan
(secretaris), Mark Treurniet vanaf 1 mei 2021(penningmeester), Judith de Gelder en Reinier Roest.
Het bestuur heeft dit jaar vergaderd over zaken als het bemensen van de selectie-, programma- en
campagnecommissie voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022, en hoe we onze achterban kunnen
verbreden. Zo hebben we nagedacht over manieren om in contact te komen met de internationale
kerken in Rotterdam.
Ook de samenwerking met de SGP voor de periode 2022-2026 stond op de agenda, zie de ALV’s
hieronder.
Op 3 maart was er een online ledenvergadering met 26 leden. In deze vergadering is Tjalling Vonk
voorgedragen en benoemd als lijsttrekker voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022. Ook werd in
groepjes gesproken over het slavernijverleden van Rotterdam. De fractie wilde graag weten hoe de
leden aankijken tegen het aanbieden van excuses van de stad.
Tevens kwam de samenwerking met de SGP aan bod, de SGP heeft positief gereageerd om een
alternatieve samenwerking vorm te geven onder de vlag van de ChristenUnie.
17 maart waren er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Een klein campagneteam heeft zich hiervoor
ingezet. Er is geflyerd in het kader van de Niet alleen-campagne (landelijk) en op 9 maart was er een
bijeenkomst met als titel Hoe krijgen we jongeren uit de schulden. Wethouder Michiel Grauss en Don
Ceder spraken hierover.
De selectiecommissie is in maart begonnen met als opdracht een voorstel te doen voor plek 2 t/m 7
en heeft 12 sollicitatiegesprekken gevoerd. Voor de zomer zijn zij met een voorstel gekomen.
De programmacommissie is begin dit jaar gestart en heeft in juli een eerste versie besproken met het
bestuur en op 14 oktober 2021 was er een avond met de leden. Dit was een leuke en constructieve
avond.
Het campagneteam is in juni begonnen en breidde zich langzaam uit.
De online ledenvergadering van 7 september werd bezocht door 22 personen. Deze avond stond de
nieuwe samenwerkingsvorm met de SGP Rotterdam en de financiële stukken 2020 op het
programma. Er heerst een open en constructieve sfeer. Er is gestemd door 20 aanwezige
stemgerechtigde leden over de drempel voor SGP-ers om met voorkeurstemmen te worden
verkozen en of de top 7 enkel uit CU-ers moet bestaan of niet.
M.b.t. de kascontrolecommissie is afgesproken dat iemand het 2 jaar doet en elk jaar er een nieuw
persoon bij komt. De kascontrolecommissie van 2021 is vastgesteld. En de financiële stukken van
2020 zijn goedgekeurd.
Na de zomer is er veel tijd gestoken in (nieuwe) social media kanalen en de website.
Op 22 oktober was er een gebedswandeling rond het stadhuis samen met fractie, bestuur en 24/7
prayer. Aansluitend was er onder leiding van Michiel Grauss een gesprek om tot een overeenkomst

te komen m.b.t. de laatste openstaande punten in vormgeving van een blijvende betrokkenheid van
de SGP bij de ChristenUnie Rotterdam. Twee bestuursleden van zowel SGP als CU waren hierbij
aanwezig. In dit gesprek is een compromis bereikt met betrekking tot de hoogste plek voor een
SGP’er op de lijst. Over dit compromis moet nog wel door beide ledenvergaderingen worden
besloten.
Op 24 november 2021 was de Algemene Ledenvergadering (ALV) helaas online, desondanks waren er
toch 45 mensen aanwezig. Op deze ALV is het programma gemeenteraadsverkiezingen 2022 en de
kieslijst gemeenteraadsverkiezingen 2022 vastgesteld. Ook is er gestemd over het definitieve
voorstel aangaande de betrokkenheid van de SGP Rotterdam bij de ChristenUnie Rotterdam - en
deze is aangenomen. Verder is er nog gesproken over de campagne en het campagneplan. En zijn de
leden van zowel de selectie- als programmacommissie bedankt voor hun werk.
Vanuit het bestuur is er iemand aanwezig op de (online) brede fractievergaderingen. Twee
bestuursleden zijn naar het online partijcongres geweest op zowel 30 januari (vaststellen
verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen, moties Rotterdamse leden) 17 april 2021 en 20
november 2021.
De bestuursvoorzitters van de vier grote steden hebben regelmatig contact met elkaar.
Aan het eind van jaar 2021 kende de afdeling Rotterdam 372 leden. We hebben 92 leden mogen
verwelkomen, 26 leden zijn verhuisd naar buiten Rotterdam, 25 leden hebben hun lidmaatschap
opgezegd en 4 leden zijn overleden.
Eind 2020 waren er 335 leden, Rotterdam heeft dus 37 leden meer in 2021.
Gertrude Caan,
secretaris
mei 2022.

