
Verslag ledenvergadering ChristenUnie Haarlem 1 april 2019. 

Aanwezig de leden: Peter en Erna van der Beek, Johan Slik, Frank Visser, Pierre 

en Marry van Huit, Annemarie Bakker, Teus Vreugdenhil, Els Booms, Ben van 

Tienen en Bram Eijsenring.  

1. Opening 

De voorzitter Fred Drenth opent de vergadering met een welkom aan de 

aanwezigen en een stuk te lezen over gerechtigheid en rechtvaardigheid. 

Zowel in het Oude als Nieuwe testament in de Bijbel kom je deze woorden 

tegen. Rechtvaardig wil zeggen, dat je iedereen gelijk behandelt. De mens is 

geroepen tot rechtvaardigheid. Ook in Amos 5 spreekt de profeet namens God 

over gerechtigheid. Ook Paulus spreekt in zijn brief aan de Hebreeën hoofdstuk 

1 over gerechtigheid en onrecht. Fred moest in deze context van gerechtigheid 

ook denken aan het Armeense gezin in de Bethel kerk die daar zaten vanwege 

het kerkasiel en door een ommezwaai van het CDA uiteindelijk mochten 

blijven. Kunnen wij nu spreken van een wonder dat er nu daardoor een 

kinderpardon gekomen is? Zal dit tot een rechtvaardige en eerlijke behandeling 

van kwetsbare vluchtelingen leiden? Hij betwijfelt dit, maar misschien is dit wel 

een lichtpuntje. Na deze inleiding opent hij met gebed. 

De secretaris vermeldt de volgende afmeldingen: Cor Visser, Dick van Heun, 

Anneke Morijn, Bas Kersten, Gerda Drenth en Jennefer Hub. 

2. Vaststellen agenda 

Geen wijzigingen. De agenda wordt vastgesteld. 

3. Goedkeuren van de notulen van de ledenvergadering van 12-11-2018. 

Er zijn geen vragen en de notulen worden door de aanwezigen goedgekeurd. 

4. Goedkeuren van de jaarrekening over het jaar 2018 van de afdeling 

ChristenUnie Haarlem. 

Er zijn geen vragen en de jaarrekening over het jaar 2018 van de afdeling wordt 

door de aanwezigen goedgekeurd. 



5. Ter informatie de jaarrekening over het jaar 2018 van de Stichting Fractie-

ondersteuning ChristenUnie Haarlem 

Frank deelt mede dat hij vernomen heeft dat er mogelijk veranderingen komen 

in de vergoeding van schaduwraadsleden als gevolg van landelijke regelgeving. 

Dit zal dan gevolgen hebben voor de begroting 2019 die is vastgesteld. 

6. Goedkeuren van het secretarieel jaarverslag over het jaar 2018 van de 

afdeling ChristenUnie Haarlem (inclusief: Bespreking van hoofdstuk Privacy) 

Pagina 2 Mary, moet zijn: Marry, ook Dick van Heun heeft kascontrole gedaan. 

Johan Slik deelt mede dat ChristenUnie Haarlem nu ook op Instagram te vinden 

is. Marry heeft een vraag over aanmeldingen nieuwsbrief op de sporthal 

bijeenkomst van de gezamenlijke kerken ? Frank deelt mee dat er meestal wel 

nieuwe aanmeldingen zijn, Ben van Tienen zegt dat mochten wij vragen 

hebben over privacy, wij bij hem terecht kunnen. 

Met in achtneming van deze opmerkingen is dit verslag goedgekeurd. 

7.Ter informatie het secretarieel jaarverslag over het jaar 2018 van de 

gemeenteraadsfractie en van de stichting fractieondersteuning ChristenUnie 

Haarlem 

Peter vraagt hoe het staat met de plannen omtrent University College? Frank 

zegt dat dit a.s. donderdag in de commissie behandelt zal worden. Ook wordt 

gesproken over de wijziging van de zondag openstelling van winkels. 

8. Terugblik resultaten van de op 20 maart gehouden staten en 

waterschapsverkiezingen en vooruitblik op de verkiezingen voor het Europees 

parlement 

Frank vond dat er te weinig vrouwen op de lijst stonden voor het 

Hoogheemraadschap Rijnland. Ondanks de weinige campagne is er toch winst 

geboekt. 2.493 stemmen voor het Hoogheemraadschap en 1.985 stemmen 

voor de Provinciale Staten. 

Johan is bezig met de campagne voor de Europese verkiezingen. 

 

 



9. Nieuws vanuit de fractie 

Els Booms is in de fractie als schaduw raadslid gekomen en vertelt dat zij zich 

o.a. met de ongedocumenteerden en met het prostitutie beleid bezig zal zijn.  

10 Rondvraag 

Peter stelt de vraag aan Frank wat het standpunt is van de fractie over de 

versmalling van de Europaweg en de gevolgen hiervan op de Amerikaweg die 

nu al vastloopt in de spits. Dit punt komt in de wijkraad Boerhaavewijk 

regelmatig ter sprake. Frank zegt dat er onderzoeken gaande zijn en de kruising 

Amerikaweg/Schipholweg aangepast zal worden. Hierna ontstaat er een 

discussie over de versmalling van de Europaweg. In de vergadering van 7 

oktober zal hier een vervolg op komen. 

11. Sluiting 

Johan sluit af met 2 gebeden van Sint Patrick.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


