BIJLAGE 3
Verslag van de secretaris over 2015
Het jaar 2015 was een rustig jaar in vergelijking met 2014 waarin de verkiezingen voor
gemeenteraad plaats vonden. Maar ook in 2015 waren er verkiezingen en wel voor de Provinciale
Staten en het Waterschap.
In de verslag periode zijn er vijf bestuursvergaderingen gehouden. Waarvan één gezamenlijk met
de fractie. Dit naast de vergaderingen met specifieke onderwerpen waarbij bestuursleden
aanwezig waren. We denken dan aan het bijwonen van fractie, provinciale en landelijke
vergaderingen.
Het bestuur bestond in 2015 uit de volgende leden: Willem van Grootheest (voorzitter), Anton van
Oosterom (secretaris), Piet van Eijsden (penningmeester), Marieke Hogenraad (propaganda) en
Jelle Maassen van de Brink. (contact persoon met de fractie).
De fractie bestond in 2015 uit Marleen Treep en Elly van Oosterom, beide als raadslid samen met
Jan Visscher (plaatsvervangend commissie lid) en Jelle Maassen van den Brink.
Het lag in de lijn dat Wout Blokhuis in de loop van het jaar toe zou treden tot de fractie.
Helaas heeft hij aangegeven niet meer beschikbaar te zijn voor het werk binnen de fractie.
Jelle Maassen van den Brink wilde nog deel van de fractie uitmaken totdat Wout Blokhuis zijn taak
zou over nemen. Nu dit niet doorging heeft hij in het najaar afscheid genomen. In de loop van het
jaar is Mieke Visscher in de fractie gekomen als ondersteuning voor de communicatie naar buiten.
Op 17 februari is de ledenvergadering gehouden. Het was een korte vergadering waarin naast de
gebruikelijke onderwerpen aandacht is gegeven aan de provinciale- en waterschapsverkiezingen
en aan de actuele zaken in de plaatselijke politiek.
De uitslag van de provinciale en de waterschapsverkiezingen op 18 maart gaf een mooi resultaat
te zien voor de CU. In totaal werden in Woudenerg 598 stemmen uitgebracht op de CU lijsten
voor Provincie en Waterschap. Dit tegenover 452 stemmen op de provinciale lijst in 2011.
De CU fractie in de provincie en in het waterschap bestaat nu uit beide 3 leden.
Landelijk is er in het afgelopen tijd veel gesproken over de partij vernieuwing. Op het congres van
13 juni is met de goedkeuring van de Grondslag en het Kernprogramma deze belangrijke zaak
afgesloten. Door de nieuwe partijstructuur is het noodzakelijk dat dat de plaatselijke statuten
worden aangepast. De plaatselijke verenigingen worden nu afdelingen van de landelijke CU.
Het congres van 21 november stond naast de politieke onderwerpen voor een belangrijk deel in
het licht van het afscheid van Arie Slop en het welkom voor Gert jan Segers.
Naast informatie die u als leden per mail is toegestuurd is ook in 2015 weer gebruik gemaakt van
onze CU site om u als leden en overige belangstellenden te informeren over het werk wat door CU
leden wordt verricht.

Begin november is sporthal de Camp ter beschikking gesteld voor crisisnoodopvang voor de vele
vluchtelingen die naar ons land gekomen zijn.
De fractie heeft de leden vooraf via de mail en op de site op de hoogte gebracht van de plannen
voor deze opvang. De CU was zeer positief over het besluit van het college om dit mogelijk te
maken binnen Woudenberg.
De vereniging had op 1 januari 2015 110 leden.
In 2015 hebben 5 leden zich aangemeld als nieuw lid, 8 leden hebben zich afgemeld.
Ons trouw lid en oud bestuurslid Jan Cozijnsen is helaas overleden in 2015.
Vele jaren heeft hij zich actief ingezet als bestuurslid en in de propaganda rond de verkiezingen.
Hiermee is het ledenaantal aan het eind van 2015 gekomen op 106 leden.
We hebben ons werk, ook in de achterliggende periode, alleen kunnen doen onder Gods
bewarende hand. Hem komt dan ook alle dank toe.
Anton van Oosterom.
Secretaris.

