
Verslag van de ledenvergadering van de ChristenUnie Haarlem gehouden op 23 april 2018 in 

de Inmanuëlkerk, van Egmondstr. 5 te Haarlem. 

Aanwezig zijn: Peter en Erna van der Beek; Johan Slik; Frank Visser; Cor Visser; Bram 

Eijsenring; Marry en Pierre van Huit; Klaas Jan Knol; Liesbeth Rijpma; Myrna Bockhoudt; 

Arnold van Strien; Rosa Barth en Dick van Heun. 

1. Opening 

Het bestuurs en fractie lid Johan Slik opent de vergadering i.v.m. ziekte van de voorzitter en 

heet de leden van harte welkom op deze voorjaars vergadering. Klaas-Jan Knol leest  uit het 

Bijbelboek Filippenzen  1 vers 27-30 en 2 vers 1-4. Opwekking tot standvastigheid. Een in de 

Geest. Het lijden is ook uit genade gegeven. Ook in de politiek is standvastigheid geboden en 

dat is niet altijd eenvoudig. Volharden in standvastigheid kan ook lijden betekenen, maar 

uiteindelijk is de genade van Christus die ons de resultaten hiervan kan geven. Ook 

eensgezind en sterk in Christus, niet in eigen belang is in onze politiek handelen van belang. 

Na deze inleiding opent Klaas-Jan Knol de vergadering met gebed. 

2.  Mededelingen 

De secretaris noemt de volgende namen van leden die zich afgemeld hebben: 

Margreet Vink; Anneke Morijn; Gerda en Fred Drenth; Erik Jonkhout; Jan Breman en Wim 

Slik. 

3. Vaststellen agenda: 

Het verslag van de vereniging verplaatsen wij tot na de pauze. Dan kunnen de aanwezigen in 

de pauze het verslag van 29-01-2018 nog even lezen. 

4. Financieel verslag vereniging en jaarverslag fractie en fractiestichting. 

Cor Visser heeft  een  vraag over het fractie verslag of er ook vrijwilligers betaald kunnen   

worden uit het fractie budget? Frank Visser gaat dat uitzoeken. 

Er heeft geen kascontrole van de financiën vereniging kunnen plaatsvinden. Dit zal op de 

volgende vergadering op de agenda komen. 

Pierre van Huit merkt op dat het eindgetal “totaal relaties” niet klopt. Frank zal dit uitzoeken 

(red: dit is in de definitieve versie gecorrigeerd). Wij hebben net geen 150 leden behaald in 

het afgelopen jaar. 

5. Afscheid Klaas-Jan Knol als bestuurslid met een dankwoord van de secretaris en 

bloemetje als dank voor zijn inzet. 

 

6. Pauze. 



7. Gewijzigd agenda punt 3 Verslag vorige vergadering 29-01-2018.  

Naar aanleiding van punt 7 uit het verslag vertelt Dick van Heun o.a. iets over het 

Odensehuis. Haarlem doet te weinig aan mantelzorgers. Wat betreft de vraag over het niet 

plakken van verkiezings posters geeft Frank Visser aan dat dit te maken had met de digitale 

aanlevering van posters waar de gemeente Haarlem dit jaar mee gestart is. Met deze op en 

aanmerkingen + beantwoording is het verslag door de aanwezigen goedgekeurd. 

8. Evaluatie campagne. 

Wij hebben toch weer een zetel behaald. Maar door de versnippering van partijen zijn wij 

wat aantal stemmen betreft op de laatste plaats uitgekomen. Toch hebben wij 146 stemmen 

meer gehad dan bij de vorige verkiezingen. De volgende keer willen wij wel meer actieve 

leden hebben voor de campagne. Rosa Barth geeft aan, dat wij ons ook meer moeten richten 

op kiezers van niet Nederlands komaf. Mogelijk kunnen wij daar ook nog stemmen van 

krijgen. 

9. Nieuws uit de gemeenteraad. 

Frank Visser heeft een gesprek gehad met GroenLinks en heeft de indruk dat zij ons als 

coalitie partij wel zagen zitten. Er is wel een verschil in de aantallen sociale woningbouw b.v. 

Maar Frank denkt wel dat de huidige coalitie partijen het met elkaar eens zullen worden. Er 

is wel een nieuw schaduwraadslid nodig voor de komende periode. Een commissie lid is eens 

in de vier weken aan de beurt. Cor Visser vraagt hoe het zit met het parkeerbeleid t.a.v. 

kerken en verenigingen. Frank geeft aan dat dit op dit moment nog niet geregeld is. Rosa 

Barth vraagt ook om in de commissie beheer aandacht aan de fauna te besteden. 

10. Ledenwerving. 

Al eerder besproken. 

11. Rondvraag. 

Erna van der Beek vraagt hoe het zit met het jaar van de toegankelijkheid. Omdat de 

ChristenUnie Haarlem dit op de agenda heeft gezet. Frank zegt dat de betreffende 

wethouder dit serieus neemt en er mee bezig is. 

12. Sluiting. 

Johan Slik leest een gedicht van Rikkert Zuiderveld en Frank Visser sluit de vergadering af 

met gebed. 


