
Verslag van de ledenvergadering van de ChristenUnie Haarlem gehouden op 12 november 

2018 in de Pelgrimkerk, Stephensonstraat 11  te Haarlem. 

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

Eijsenring; Marry en Pierre van Huit; Gilbert Thera; Jan van Zeeland; Teus Vreugdenhil; Fred 

en Gerda Drenth en Anneke Morijn. 

1. Opening en welkom 

De voorzitter Fred Drenth opent de vergadering en heet de leden van harte welkom op deze 

najaarsvergadering en in het bijzonder onze gastspreker Gilbert Thera. Vervolgens leest hij 

uit het Bijbelboek Psalmen nummer 99. Dienen moet je met elkaar doen. Geen 

vooroordelen. De komst van Jezus heeft de samenleving verandert. Na deze inleiding gaat 

Fred de vergadering voor in gebed. 

2. Mededelingen 

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

Dick van Heun, Bas Kersten, Ben van Tienen, Sietske Dreschler, Stephan Linder en Wim Slik. 

3. Vaststellen agenda: 

Over het verslag van de vorige ledenvergadering 23 april zijn geen vragen of opmerkingen. 

Het verslag is hiermee goedgekeurd en vastgesteld. 

4. Benoemen Pierre van Huit als algemeen bestuurslid. 

Pierre is algemeen bekend bij de meesten, maar stelt zich in het kort nog even voor. 

Hij heeft 17 jaar gewerkt in een kindertehuis en heeft hierdoor veel jeugdervaring opgedaan. 

Daarna heeft hij als zelfstandige financiële administraties gedaan. Pas sinds kort houdt hij 

zich intensief bezig met de politiek. De voorzitter vraagt of er bezwaren zijn tegen zijn 

benoeming? Dat blijkt niet het geval. 

Hierna volgt de stemming en de aanwezigen stemmen met zijn benoeming in. 

5. Financieel jaarverslag 2017 

Cor Visser vindt het grappig dat de kosten voor de verkiezingen de grootste overschrijding 

zijn terwijl dit niet begroot was. Dit betrof kosten die al moesten worden gemaakt voor de 

campagne voor de gemeenteraad in 2018. Onze penningmeester Fred Drenth deelt mee dat 

er kascontrole is geweest door Marry van Huit en Dick van Heun. Er is binnen de begroting 

gebleven. De vergadering keurt het financieel verslag goed. Met dank aan Fred. 

 

 



6. Begroting 2019 van de vereniging 

Over de begroting meldt Fred dat er geen bijzonderheden te verwachten zijn. Wat niet te 

voorzien is hoe het zal gaan met betrekking tot de provinciale verkiezingen en daarmee de 

Eerste Kamer verkiezing, of dat voor ons financieel nog kosten meebrengt. Fred geeft nog 

even uitleg over de post bijdrage GIDS. Het bestuur heeft besloten om officieel lid te worden 

en dat zijn deze kosten die dat met zich mee brengt. Het overschot op de begroting gaat 

naar de spaarrekening. Verder zijn er geen vragen en opmerkingen en stemmen de 

aanwezigen hiermee in om hun goedkeuring aan de begroting te verlenen. 

7. Congres ChristenUnie 24 november 2018 te Zwolle. 

Belangrijkste punt op het partijcongres zal in ieder geval de beginselverklaring zijn. Erna van 

der Beek vraagt wat dit is? Frank Visser geeft uitleg hierover. Over e.v.t. moties die 

ingediend zullen worden, is op dit moment nog niets bekend. Waarschijnlijk zullen er wel 

moties ingediend worden over het homohuwelijk en het kinderpardon. De aanwezigen gaan 

met elkaar in gesprek over het kinderpardon. Teus Vreugdenhil zegt dat er een 

regeerakkoord is gesloten en de Tweede Kamer fractie van de ChristenUnie heeft hiermee 

ingestemd. Pierre van Huit heeft er moeite mee dat mensen in het politiek spel gebruikt 

worden. 

8. Rondvraag 

Naar aanleiding van de beveiliging van onze burgemeester Jos Wienen ontstaat er een 

gesprek hierover. Frank meld dat er wat fractiewisselingen zijn geweest en het lastig is om 

nieuwe schaduwraadsleden te vinden. Op de vorige vergadering had Cor Visser een vraag 

gesteld over de opgebroken straten en Frank geeft daar een toelichting op hoe het in elkaar 

steekt, zoals bijvoorbeeld de Zaanenstraat. Frank vermeld dat op onze website van de 

ChristenUnie Haarlem te lezen is, wat de bijdrage is van onze fractie bij de 

begrotingsbehandeling in de gemeenteraad van Haarlem. 

9. Pauze 

10. Bijdrage Gilbert Thera van Reconnect 

Gilbert vertelt iets over de groei die Reconnect als beginnende kerkgemeenschap 

meemaken. 

Hij geeft een inleiding over Psalm 133 die gaat over de broederlijke liefde. Vers 1 begint met 

“zie hoe goed en lieflijk is het, dat broeders ook samenwonen.” In onze situatie kunnen wij 

dit vertalen in “Hoe geweldig is het als wij gezamenlijk optrekken.” De geur van God die op 

ons neerdaalt en die wij vervolgens mogen verspreiden in onze omgeving bijvoorbeeld door 

op te komen voor de zwakken in de samenleving.  

11. Sluiting 



De volgende vergadering zal gehouden worden op 25 maart 2019. 

NB: Gelet op de raadsvergadering van 28 maart is er op 25 maart 2019 echter een 

fractievergadering. Daarom heeft het bestuur begin 2019 besloten de ledenvergadering te 

verplaatsen naar 1 april 2019 (geen grap). 

Peter sluit om 22:05 uur de vergadering af met gebed. 

          

 

 


