Notulen Ledenvergadering ChristenUnie Haarlem D.D. 14 maart 2016.
Aanwezig: Fred en Gerda Drenth, Klaas Jan Knol, Peter van der Beek, Dick van Heun, Frank Visser,
Ben van Tienen, Brian Eijsenring, Cor Visser, Anneke Morijn, Annemarie Bakker, Pierre van Huit, Teus
Vreugdenhil, Michel Klein, Frank Abspoel, Bob Nanninga
Afmeldingen: Erwin Meijboom, Johan Slik, Jacco van Buren, Liesbeth Rijpma en Rosa Barth-van den
Boom.
1. Opening en mededelingen.
De voorzitter Fred Drenth opent de vergadering met het lezen van Psalm 24.
Deze psalm gaat over duurzaamheid en het omgaan met de schepping.
De aarde is van Hem en in de schepping is Hij te herkennen. De mens heeft een bijzondere positie in
de schepping. Wij zijn verantwoordelijk om de schepping goed te beheren. Hierna opent hij de
vergadering met gebed, waarin ook onze ChristenUnie leiders aan Hem opgedragen worden.
2. Wijziging en uitleg van de nieuwe statuten door de voorzitter en de bespreking daarvan.
Iedere aanwezige heeft ruim van te voren de stukken per mail ontvangen of kunnen inzien.
Er worden enkele vragen gesteld. O.a. over het lid zijn van de afdeling en het landelijk lidmaatschap,
lidmaatschap bij verhuizing naar een andere plaats en hoe zit het met de functie van bestuurslid als
die persoon niet in Haarlem woont ? ieder lid van de ChristenUnie is automatisch ook lid van een
plaatselijke afdeling. Inderdaad kunnen ook bestuursleden worden benoemd die niet in het
werkgebied van onze afdeling wonen. Dit is om praktische redenen. In het verleden hebben bij
kiesverenigingen (nu afdelingen) vrijwilligers uit een andere regio ingesprongen als er door
omstandigheden geen bestuur meer was. Ook de vraag hoe lang iemand bestuurslid mag blijven ?
In de praktijk zolang iemand wil blijven. Ook wordt gevraagd waarom er gekozen is voor de naam
ChristenUnie Haarlem in plaats van ChristenUnie Haarlem e.o. ? Dit laatste is een landelijke keuze om
aan te sluiten bij de gemeentenamen.
Nadat deze vragen door de voorzitter en de secretaris beantwoord zijn, gaan wij over tot stemming
over de nieuwe statuten. De statuten worden met algemene stemmen goedgekeurd en zullen naar
de notaris gestuurd worden ter afhandeling. En na goedkeuring door het landelijk bestuur treden de
nieuwe statuten in werking. Daarna zullen wij voortaan als afdeling ChristenUnie Haarlem verder
gaan.
3. Vaststellen overig deel van de agenda.
Bij het vaststellen van de agenda, stelt Frank Visser om het punt ledenwerving bij de rondvraag te
behandelen. Met deze aanvulling wordt de agenda vastgesteld.
4. Verslag ledenvergadering 12-10-2015.
Er zijn geen vragen over de notulen.

5. Secretarieel verslag vereniging 2015.
Er zijn geen vragen en deze is hiermee goedgekeurd.
6. Financieel verslag vereniging 2015.
Mw. A. Bakker heeft een vraag over de bijdrage aan Gids.
Frank Visser geeft als reactie, dat dit in het verleden zo afgesproken is. Verder zijn er geen vragen en
na het voorlezen van het verslag van de kascontrolecommissie wordt het financieel verslag van de
vereniging over het jaar 2015 goedgekeurd door de vergadering. Op voorstel van de
kascontrolecommissie wordt de penningmeester decharge verleend. De voorzitter bedankt de leden
hiervan voor hun werk.
7. Secretarieel verslag fractie 2015.
Onze fractie voorzitter Frank Visser behandelt het verslag van de fractie en vraagt of de leden punten
heeft die bij hen leven. N.a.v. een vraag over de straatverlichting geeft Frank een uitgebreide uitleg
over energie besparing bij de openbare verlichting waar de fractie een stuk over heeft geschreven en
ontstaat er een discussie. Frank Visser vermeldt ook dat de gemeente veel uitbesteedt en vrijwel
geen specialisten meer in dienst heeft. Er is ook geen controle op deze zaken.
Teus Vreugdenhil merkt op dat er iemand van de gemeente bij de wijkschouw van de wijkraden
aanwezig zou moeten zijn en waardoor er beter zicht op de staat van de openbare ruimte ontstaat.
Cor Visser vraagt aan de fractie om ook de verkeerslichten voor fietsers onder de aandacht te
brengen in het bijzonder de afstelling daarvan. Ook is er een vraag over afvalscheiding . Frank Visser
verteld dat hier komende maand een nota over verschijnt met nieuwe voorstellen want Haarlem
scoort ten opzichte van andere gemeenten nog erg slecht. Hier ontstaat er ook een gesprek over. Na
deze vragen en de discussie word het verslag goedgekeurd.
8.Secretarieel verslag Stichting Fractie ondersteuning ChristenUnie Haarlem 2015.
Frank Visser ligt toe dat de fractie ook gezamenlijk met andere fracties trainingen ontvangt uit het
budget van de gemeenteraad. Niet alle trainingen hoeven dus betaald te worden uit het fractie
budget. Zo is er in het afgelopen jaar een serie trainingen geweest over integriteit.
9. Financieel verslag Stichting Fractie ondersteuning ChristenUnie Haarlem.
Er is een vraag over cursuskosten ende voorzitter geeft aan dat op aandringen van het bestuur de
fractie leden hun kennis uitbreiden door van de mogelijkheid gebruik te maken om een cursus te
doen met het geld wat daarvoor in de stichting fractie ondersteuning aanwezig is.

---------------------- Pauze.
10. Bijdrage Statenlid Michel Klein.
Voordat het woord aan Michiel Klein is, wordt hij welkom geheten door onze voorzitter Fred Drenth.
Michel is onze fractie voorzitter in de provinciale staten van Noord Holland en zal spreken over het
thema duurzaamheid. Een behoorlijk breed thema, waar wij als ChristenUnie ons zeker mee bezig

moeten houden. Hoe maken wij goede keuzes om met de schepping om te gaan ? In twee eeuwen
zijn wij de grondstoffen aan het opmaken. Daardoor hebben wij nu te maken met CO 2 uitstoot.
Waarom moet de ChristenUnie zich met het thema duurzaamheid bezig houden en waarom laten wij
dat b.v. niet aan een partij als Groen Links over ?
De aarde is de schepping van God en als wij daar niet goed mee omgaan is dat een oneer aan God.
Ook zijn wij aangesteld als rentmeester over de schepping. God zal herstel brengen van zijn wereld.
Wij moeten er aan werken om het gebruik van grondstoffen voor onze producten terug te dringen.
Wij moeten er ook zorg voor dragen dat er genoeg diversiteit aan planten en dieren op deze aarde
blijven.
85 % van de soorten is inmiddels verdwenen, daarnaast is er te veel versnippering van gebieden
ontstaan.
Daarom is het belangrijk dat wij er aan werken dat gebieden aansluiting met elkaar hebben, wat
bevordert dat dieren en planten zich beter kunnen verspreiden en voortplanten.
Tenslotte wordt gesproken over de discussie over de plaatsing van windmolens. 11. Rondvraag.
Tijdens de rondvraag merkte iemand op dat in onze vorige ledenvergadering Joël Voordewind hier
was en een paar dagen later stond er een opmerking van hem in de krant, dat hij er een hekel aan
had om in kleine zaaltjes te spreken. Dat lijkt in tegenspraak met zijn komst bij ons de vorige keer.
Dit citaat is bij het bestuur niet bekend. Verder wordt opgemerkt dat het partij bureau van de
ChristenUnie de actie heeft verlengd dat voor ieder lid €. 35,- naar de lokale partij zal gaan. Dus zijn
nieuwe leden ook goed voor onze financiën.
12. Datum volgende ledenvergadering.
Deze zal gehouden worden D.V. op 3 oktober 2016.
13. Afsluiting.
Klaas Jan Knol eindigt deze bijeenkomst met gebed en de voorzitter sluit de vergadering om 22.15
uur en wenst een ieder een goede thuiskomst.

Peter van der Beek. Secretaris ChristenUnie Haarlem.
Goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d. 29-03-2016.

