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1.
OPENING
De voorzitter heet een ieder hartelijk welkom. Speciaal verwelkomt hij vertegenwoordigers namens het
CDA, de Evangelische Alliantie en de PCOB. Tevens meldt hij dat André Rouvoet niet aanwezig kan
zijn. Hij spreekt de wens uit, dat de aanwezigen met elkaar een goed congres zullen hebben.
Hierna houdt Henk Stoorvogel uit Zwolle een meditatie aan de hand van het verhaal van David en
Goliath uit 1 Samuël 17 (de meditatie valt als mp3-bestand te downloaden van onze website:
http://www.christenunie.nl/nl/congres12mei).
2.
OPENINGSWOORD VOORZITTER
In zijn openingswoord wijst de voorzitter erop, dat het niet van zelfsprekend is, dat de lijn van de gang
der dingen zich ongewijzigd voort zal zetten. Zo kennen we in Nederland de bedreiging van het water.
We hebben daar oplossingen voor gevonden, maar deze zijn niet definitief. Europa kent niet meer de
bedreigingen door oorlogen, maar we moeten wel vaststellen, dat Europa niet zo belangrijk meer is;
het is een “werelddeel in verval’, zoals iemand vorige week schreef. Nu worden we bedreigt door een
van lege vloedgolf miljarden, die niet verdwijnt als je de gordijnen dicht doet. Politiek is geen zaak van
mooie en definitieve oplossingen van al deze dreigingen. Toch is politiek belangrijk. Het Lenteakkoord
biedt geen definitieve oplossingen, maar we zijn er blij mee als met zandzakken bij een dreigende
dijkdoorbraak. Misschien is dat wel christelijke politiek: op de dijken staan. Waakzaam voor het leven
van iedereen.
De ChristenUnie wil christenen verenigen voor Nederland. Waarom doen we dat? Omdat we met de
schepping verbonden zijn; omdat we het niet voor onszelf doen, maar Iemand volgen; omdat er een
Woord klinkt in onze wereld.
Christelijke politiek is afzien, opzien en overzien en op basis daarvan handelen.
Afzien van jezelf, opzien naar God en daardoor de situatie overzien waarin we verantwoordelijkheid
dragen. We hebben niet de garantie, dat we succesvol zullen zijn. We weten ook niet precies wat dat
is. Ook in de politiek leven we als geroepenen. De voorzitter wenst de partij toe, dat ze op dat punt
niet zal veranderen (de speech van Peter Blokhuis valt als mp3-bestand te downloaden van onze
website: http://www.christenunie.nl/nl/congres12mei).
Voor de stemmingen is een stemcommissie ingesteld onder leiding van Guido van Beusekom. Tevens
is een quorum aanwezig van vertegenwoordigers, zodat besluiten genomen kunnen worden.
Voor het verslag zijn twee meelezers aangewezen, te weten, Willy Roskam-Kroese uit Hellendoorn en
Hugo Scherff, uit Amsterdam.
3.
VERSLAG UNIECONGRES 14 MEI 2011
Het verslag is door de meelezers goedgekeurd, waarmee het is vastgesteld.
Enkele vragen worden gesteld over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van aangenomen moties:
Pag 6, regel 335: Het Landelijk Bestuur heeft geadviseerd ‘opdracht geven’ te veranderen in ‘verzoeken’, omdat het Landelijk bestuur geen opdrachten kan geven aan het Wetenschappelijk Instituut. Wel is in het afgelopen jaar er meer aandacht gekomen voor
economie en het MKB. Zo zijn er enkele bijeenkomsten van ondernemers gehouden. De betreffende motie is dus uitgevoerd, maar niet exact zoals gevraagd.
Pag 7, regel 363 ev Uit de voorstellen voor de nieuwe bestuursstructuur blijkt, dat het bestuur hecht
aan binding met de basis binnen de partij. Er is een commissie benoemd met de
vraag om met een nader advies te komen. Deze commissie heeft al verslag gedaan door middel van het rapport ‘Met hart en ziel’, maar dit is in verband met de
huidige ontwikkelingen in Den Haag nog niet besproken. Dit komt op een later
tijdstip terug.
4.
BESPREKING JAARSTUKKEN 2011
Dit agendapunt is vervallen, omdat de jaarstukken nog niet gereed zijn. Bespreking hiervan wordt
doorgeschoven naar het Uniecongres van 30 juni a.s.
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5.
VOORSTEL WATERSCHAPSVERKIEZINGEN
Voor dit onderwerp hebben zich geen sprekers aangemeld. Daarom wordt direct overgegaan tot
stemming. Het voorstel wordt aangenomen.
6.
VOORSTEL NIEUWE BESTUURSSTRUCTUUR
Het Landelijk Bestuur (LB) heeft een voorstel opgesteld om te komen tot een nieuwe bestuursstructuur. Het doel hiervan is een compacter bestuur dat met meer daadkracht en een groter draagvlak. In
de nieuwe bestuursstructuur zullen de voorzitters van de Provinciale Unies (PU’s) deel uitmaken van
het Uniebestuur. Na intensief overleg met hen is tot dit voorstel besloten.
In het rapport van de commissie Schippers is geconstateerd dat er te veel afstand is tussen de basis
en het bestuur. Getracht is dit in te vullen via bestuurscontactpersonen, maar in de praktijk blijkt dit
niet goed te werken. In het voorliggende voorstel worden de voorzitters van de PU’s adviserend lid
van het Uniebestuur. Contact vanuit het land met het LB zal daarom voortaan lopen via de voorzitter
van de PU. Zij weten daardoor wat er leeft in het land en kunnen dat inbrengen in een Uniebestuursvergadering.
ChristenUnie Amersfoort heeft een amendement ingediend. Zij ondersteunen de intentie van het LB
voor vergroting van de daadkracht en het draagvlak van het bestuur. De voorzitters van de PU’s zullen
echter geen volwaardig bestuurslid zijn, omdat zij geen stemrecht hebben. Daarmee vindt Amersfoort
dat de PU-voorzitters geen bestuurder zijn, maar eerder adviseur. Amersfoort zou graag zien dat dit
dan ook zo geformuleerd wordt. Het amendement komt er op neer dat er niet een Uniebestuur met
adviserende leden komt, maar dat de PU-voorzitters als adviseur van het al bestaande en compacte
Landelijk Bestuur optreden.
Vanuit het congres komt het voorstel dit besluit nog even uit te stellen en nu alleen het nieuwe LB te
benoemen.
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Een afgevaardigde is van mening, dat de vergelijking tussen het nieuwe Uniebestuur met het Unieconvent niet helemaal op gaat. Het Unieconvent heeft namelijk bevoegdheden en niet uitsluitend een
adviserende taak. Ook kan het Unieconvent het LB gevraagd en ongevraagd advies geven. Die aspecten zijn nu verdwenen. Het zou daarom een stap terug zijn in plaats van een stap vooruit als het
gaat om het verhogen van de betrokkenheid vanuit de regio. Voor de basis zijn deze voorzitters ook
veelal onzichtbaar. De voorzitter voert aan, dat de PU-voorzitters het LB kunnen adviseren over politieke onderwerpen die in de regio belangrijk zijn. Hij vindt het geen stap achteruit, omdat de PUvoorzitters nu samen met het LB gezamenlijk het Uniebestuur vormen. Hun taak zal ook juist zijn om
het LB van gevraagd en ongevraagd advies te voorzien. De rollen zullen duidelijk zijn. Er is een klein
krachtig LB, dat bestuurt op hoofdlijnen. Zij zullen geen tijd hebben om in het land aanwezig te zijn.
Om dit verlies van voeling op te heffen wordt het Uniebestuur uitgebreid en versterkt met de PUvoorzitters. Het zal voor dit Uniebestuur mogelijk zijn om processen bij en/of aan te sturen. Wanneer
ook de PU-voorzitters stemrecht zullen krijgen, moet steeds een quorum aanwezig zijn en zal het
streven naar een klein en krachtig bestuur niet worden gerealiseerd. Hij verzoekt daarom het congres
mee te gaan in het voorliggende voorstel.
Een afgevaardigde is van mening, dat bestuursleden volwaardig bestuurslid moeten zijn, omdat zij
ook verantwoordelijk zijn voor het bestuursbeleid en daarom stemrecht moeten hebben. Het stelt
daarom voor de stemming uit te stellen tot het volgende congres.
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Hierop schorst de voorzitter de vergadering voor overleg met de overige bestuursleden. De uitkomst
is, dat het LB het voorstel in bespreking en stemming brengt, maar daarbij toezegt de discussie verder
te bespreken binnen het LB in nieuwe samenstelling. Na een jaar wordt de situatie te geëvalueerd en
daarna zal het LB het Uniecongres opnieuw om een mening te vragen.
110
Vervolgens wordt het amendement van Amersfoort in stemming gebracht. Het amendement wordt
aangenomen met 137 voor en 112 tegen.
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Vervolgens doet een afgevaardigde een ordevoorstel om in stemming te brengen of de stemming over
het voorstel voor de bestuursvernieuwing moet worden uitgesteld. Naar zijn mening is onvoldoende
duidelijk waarover nu gestemd is of wordt. De voorzitter wijst erop, dat de voorzitter over de orde beslist, maar na enig aandringen vanuit de zaal schorst hij opnieuw voor overleg met de bestuursleden.
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Het LB besluit daarop de stemming over het voorstel zoals dat is geformuleerd uit te stellen, in die zin
dat het element van de positie van de 12 PU-voorzitters door het nieuwe LB nogmaals bekeken en
besproken zal worden. Het LB zal dan op een later tijdstip met een nieuw voorstel komen. Het amendement van de KV Amersfoort zal hierbij betrokken worden.
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Het voorstel voor de nieuwe bestuursstructuur wordt met deze aantekening in stemming gebracht,
waarna het wordt aangenomen.
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7.
VOORSTEL BENOEMING BESTUURSLEDEN
De voorzitter brengt drie voorstellen in stemming:
1. De omvang van het LB vast te stellen op 7 personen.
Dit voorstel wordt aangenomen.
2. Janneke Louisa te benoemen tot voorzitter.
Dit voorstel wordt aangenomen en met luid applaus begroet.

135

3. Als leden van het LB te benoemen: Piet Adema, Gert Schouwstra, Klaas Tigelaar en Jolande Uringa.
Dit voorstel wordt aangenomen.
De voorzitter overhandigt degenen die benoemd zijn bloemen en feliciteert hen met hun benoeming.
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11.
AFSCHEID AFTREDENDE BESTUURSLEDEN
Van de bestuursleden Joop Alssema, Jacques Christiaanse, Dick van Dijk, Peter van Duivenbode,Jan Harmsen en Betty Poutsma wordt onder luid applaus afscheid genomen. Ook zij ontvangen
van de voorzitter bloemen. Daarnaast ontvangen zij allen een sculptuur als teken van erkenning voor
hun verdienste voor de partij.
INTERMEZZO
Anne Westerduin overhandigt aan Joël Voordewind het eerste exemplaar van zijn boek “Ben ik nou
gek?”. Joël, op zijn beurt, overhandigt dit exemplaar aan de nieuwe voorzitter.
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7A.
NAAR DE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN VAN 12 SEPTEMBER 2012
Het Landelijk Bestuur heeft een aantal voorstellen in verband met de naderende verkiezingen genomen. Het gaat om de onderdelen:
1. totstandkoming verkiezingsprogramma
2. opstellen profielschets van de fractie en de kandidaten
3. samenstelling selectiecommissie
Namens de kiesverenigingen ven Overbetuwe en Rotterdam vragen twee sprekers het woord naar
aanleiding van het opstellen van de profielschets. Beide kiesverenigingen vragen het bestuur terughouden te zijn met het kandidaatstellen van nieuwkomers, maar, gezien de korte tijd sinds de laatste
verkiezingen, nu voorrang te geven aan de ervaring van de huidige Kamerleden.
Deze opmerkingen zullen worden meegenomen door de selectiecommissie.
Het congres spreekt zijn vertrouwen uit in de gedane voorstellen.
Geen van de aanwezigen heeft het woord gevraagd over de bespreking van eventuele lijstverbinding
of -ineenschuiving (onderdeel 4).
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Ook wil niemand het woord voeren over de aanwijzing van Arie Slob als lijsttrekker van de ChristenUnie (onderdeel 5). Het daadwerkelijk aanwijzen vindt in de middag plaats.
Voor dat het congres in sessies uiteen gaat, eindigt de voorzitter de plenaire vergadering met gebed.
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Na de beide deelsessies (agendapunten 8 en 9) en de pauze wordt het congres vervolgd. Het middaggedeelte van het congres valt in zijn geheel terug te zien en te luisteren via
http://www.christenunie.nl/nl/congres12mei
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10.
BESPREKING/BEHANDELING INGEDIENDE MOTIES LEDENCONGRES
De ingediende resoluties worden nader toegelicht en in stemming gebracht.
1. De positie van katholieken binnen de ChristenUnie
Stemming: aangenomen
2. Jong!
Stemming: aangenomen
3. Kiezen voor alle Nederlanders, dus alle Nederlanders aanspreken
Stemming: aangenomen
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4.Geloven, durven, doen: werken aan een toekomstbestendige unie van christenen
Stemming: aangenomen
INTERMEZZO
De voorzitter geeft het woord aan Robert Heij, voorzitter PerspectieF. Hij maakt van de gelegenheid
gebruik om kort terug te blikken op 2 jaar voorzitterschap en introduceert daarna Maarten van Ooijen,
die hem per 2 juni hoopt op te volgen als voorzitter. Maarten houdt vervolgens een enthousiaste
speech.
12.
OVERDRACHT VOORZITTERSCHAP
Hierna draagt Peter Blokhuis het voorzitterschap van de partij officieel over aan Janneke Louisa.
Tot ieders verrassing reikt daarna Philip van As, locoburgemeester van Zwolle, aan Peter Blokhuis de
versierselen uit, behorend bij de Koninklijke onderscheiding van Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
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Het congres bedankt Peter Blokhuis met een ovationeel applaus.
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13.
TOESPRAAK NIEUWE VOORZITTER
Ter aanvaarding van haar voorzitterschap spreekt Janneke Louisa het congres toe. De tekst hiervan is
opgenomen op de website van de ChristenUnie.
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7A
NAAR DE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN VANN 12 SEPTEMBER 2012
5. aanwijzen lijsttrekker TK-verkiezingen
Het bestuur stelt voor Arie Slob aan te wijzen als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen van
12 september a.s. Het congres gaat hier per acclamatie mee akkoord en verwelkomt Arie Slob met
een ovationeel applaus.
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Vervolgens spreekt Herman Wegter met Michel en Ronald Mulder, topsportschaatsers, over de ChristenUnie en over en met Arie Slob.
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14.
TOESPRAAK ARIE SLOB
Arie Slob houdt zijn aanvaardingspeech tot het congres. Daarin maakt hij ook de nieuwe slogan voor
de verkiezingen bekend: Voor de verandering. ChristenUnie.
De tekst van de speech is opgenomen op de website van de ChristenUnie.
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INTERMEZZO
Gert-Jan Segers spreekt het congres in zijn hoedanigheid van campagneleider toe voor de komende
verkiezingen. Hij roept ieder op:
1. Het Leger des Heils te feliciteren via de website van de ChristenUnie met haar 125-jarig bestaan.
2. Mee te werken aan de campagne.
15.
SLUITING
Het slotwoord is aan de vice-voorzitter, Sandra Korteweg. Op 30 juni zal het volgende congres worden
gehouden in De Flint in Amersfoort, waar ook de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma zullen worden
vastgesteld. De vice-voorzitter sluit de vergadering met dankgebed en wenst een ieder wel thuis.
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