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Smaakmakers
op het Binnenhof

Beste lezer,
Soms kan het snel gaan met een woord. Zo werd in september in de troonrede
het woord ‘participatiesamenleving’ gelanceerd. Nog geen drie maanden later
is het woord ‘participatiesamenleving’ het woord van het jaar 2013 geworden.
Onduidelijk is nog steeds wat de invulling van de regeringspartijen VVD en PvdA
bij dit woord is. Inmiddels heb ik mede namens een groot deel van de Tweede
Kamer hierover een brief van het kabinet gevraagd. Het jaar 2014 kan dan het
jaar worden van een concrete invulling van het woord ‘participatiesamenleving’.
Als ChristenUnie hebben we wel al een beeld bij het woord ‘participatiesamen
leving’. Er gebeurt namelijk al veel goeds in de samenleving. Ik denk aan de vele
vrijwilligers en mantelzorgers in ons land, en het werk van o.a. het Leger des
Heils, Youth for Christ, Schuldhulpmaatjes, Present, het Rode Kruis, de Verre
Naasten, ZOA en noem nog maar op. Wat is er veel maatschappelijk kapitaal
aanwezig. Daar moeten we zuinig op zijn.

Geef geloof een stem

Als Tweede Kamerfractie zoeken we voortdurend de verbinding met het land.
Tijdens de begrotingsbehandelingen hebben we dat heel concreet gedaan.
Zo kwam er mede op ons initiatief (met de SGP) geld beschikbaar voor hulp aan
tienermoeders, uitstapprogramma’s voor prostituees, hulp aan ex-gedetineerden,
maar ook steun voor Syrische vluchtelingen en tegengaan van kinderarbeid.
Zo mag de ChristenUnie als ‘smaakmaker’ op het Binnenhof aanwezig zijn
en geven we de participatiesamenleving vorm. Vanaf pagina 4 leest u hier
meer over. Ik ben trots op mijn team! De foto op de cover is gemaakt in de
Handelingenkamer. Van alles wat wij zeggen in de Kamer wordt een verslag
bewaard in deze prachtige ruimte. U krijgt deze ruimte te zien als u ons
een bezoekt met een groepsbezoek.
Er komen weer spannende weken aan: op 19 maart zijn de Gemeenteraads
verkiezingen. De komende maanden ben ik veel in het land om een appeltje
te schillen. Ik wil weten wat er leeft en wat de ChristenUnie voor mensen kan
betekenen. Met een luisterend oor, zonder makkelijke antwoorden. Zo kent
men de ChristenUnie. Ook hierover leest u meer in deze editie.

Arie Slob bij de viering van het Chanoeka
feest in Nijkerk.

De ChristenUnie staat voor een agenda van hoop, ook in lastige tijden.
We leven namelijk vanuit het besef dat God onze Vader is. Hij zet ons in
beweging. We mogen daarom gaan staan in de tijd en samenleving waarin
Hij ons heeft geplaatst. En is het ultieme symbool van de hoop waaruit we
leven, niet het kindje Jezus in de kribbe? Bijzonder dat we Zijn geboorte elk
jaar weer mogen vieren.
Naast hele gezegende feestdagen en een gezegend 2014, bidden we
u dan ook de eeuwenoude zegenbede van Franciscus van Assisi toe.
U leest deze zegenbede in de speciale bijlage.
Arie Slob
Tweede Kamerfractievoorzitter
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Smaakmakers
op het Binnenhof

Is een kleine partij per definitie gedoemd om te opereren in de marge? Afgelopen jaar bleek maar weer dat de
ChristenUnie echt een verschil maakt. We boekten belangrijke resultaten in het woonakkoord en het recente
‘herfstakkoord’ over de begroting voor 2014. Met o.a behoud kinderbijslag, regionale werkgelegenheid bij defensie,
behoud nabestaandenpensioen, gratis schoolboeken of de verlaging van de btw in de bouw (zie ook vorige
Handschrift en de website). In deze Handschrift vijf voorbeelden waar de ChristenUnie ook het ‘zout’ mocht zijn.

Uitstapprogramma’s voor prostituees:
kans op een nieuw begin
Op aandringen van Gert-Jan Segers en Kees van der Staaij (SGP) heeft het kabinet onlangs besloten extra
geld vrij te maken voor uitstapprogramma’s voor prostituees. Vier jaar lang zal er nu drie miljoen euro
gaan naar uitstapprogramma’s die door maatschappelijke instellingen of gemeenten worden aangeboden.
Bovendien zal er zeven miljoen extra beschikbaar worden gesteld voor de re-integratie van ex-gevangenen.
Volgens Gert-Jan Segers is het noodzakelijk om de
goede begeleiding te behouden die prostituees
krijgen die uit willen stappen. “Veel projecten zijn op
dit moment niet of in afgeslankte vorm voortgezet.
We zijn blij dat de uitstapprogramma’s nu weer brede
steun hebben. Zo krijgen prostituees kans op een
nieuw begin. Eerder is gebleken dat meer dan de helft
van de prostituees in een uitstaptraject ten minste
tijdelijk stopte met werken in de prostitutie.”

SchuldHulpMaatje: weer vertrouwen
in de toekomst
Het initiatief SchuldHulpMaatje van kerken en maatschappelijke organisaties zal volgend jaar, mede op
aandringen van de ChristenUnie, ruim 150.000 euro ontvangen van de overheid. Zo zullen de ruim 1.000
vrijwilligers van SchuldHulpMaatje ook volgend jaar hun werk kunnen voortzetten. Inmiddels zijn er al
zestig gemeenten waar Schuldhulpmaatjes actief zijn. Zij helpen mensen met financiële problemen hun
administratie weer op orde te krijgen.
In de zomer werd een voorstel van Carola Schouten
aangenomen, waarin zij vroeg om de mogelijkheden
voor extra financiële steun aan organisaties van
schuldhulpvrijwilligers te bekijken. “De nood van de
mensen is groot”, licht ze toe. “De afgelopen jaren is
het aantal huishoudens met problematische schulden
verdubbeld. De waardevolle inzet van de vrijwilligers
biedt mensen met schulden de hulp die zij nodig
hebben om te werken aan een schuldenvrije toekomst.
De SchuldHulpMaatjes zijn van onschatbare waarde,
ze laten zien dat de participatiesamenleving al heel
lang bestaat.”

Voor Bert Monshouwer was SchuldHulpMaatje de
laatste strohalm. De omvang van zijn schulden en
problemen leek te groot om te kunnen overzien en hij
liep aan tegen de complexe wet- en regelgeving. “De
lokale loketten zijn ingesteld op de massa. Ik paste niet
in één hokje, want ik had allerlei verschillende proble
men. Ik stond er echt alleen voor.” Bij SchuldHulpMaatje
vond hij uiteindelijk iemand die hem mentaal bij kon
staan. “Het is heel wezenlijk dat er iemand naast je
staat en je helpt om je problemen inzichtelijk te maken.
Het zal nog even duren voor ik weer schuldenvrij ben,
maar ik heb wel weer vertrouwen in de toekomst.”

Voor Anna betekende een uitstapprogramma nieuwe
hoop in haar leven. Op een dag kwam ze in contact
met vrouwen die haar vertelden over de mogelijkheid
om uit de prostitutie te stappen. Ze nam vervolgens
contact op met Scharlaken Koord. “Ik werd geholpen
met juridische en praktische problemen, en kon
een cursus tot fitnesstrainer volgen. Ook had ik veel
gesprekken over de verwerking van mijn verleden.
Er zal altijd een litteken blijven, maar mijn innerlijke
wonden genezen nu langzaam.”

Bert Monshouwer met zijn
Schuldhulpmaatje Frans Schot
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Extra hulp voor de meest kwetsbaren
Op initiatief van de ChristenUnie wordt volgend jaar 50 miljoen van het bedrijfsleven verschoven naar
het budget voor armoedebestrijding. Het geld gaat naar noodhulp in Syrië, kwetsbare kinderen en aids
bestrijding. Zo komt er geld beschikbaar voor Stop Kinderarbeid, het tegengaan van kinderprostitutie
en het beschermen van aidswezen.
Joël Voordewind is blij met de investering in hulp
aan de meest kwetsbaren in ontwikkelingslanden.
“Nu de winter intreedt, hebben de Syrische vluchte
lingen onze hulp nog harder nodig. We moeten oog
hebben voor de zwakke, voor de weduwe, de wees
en de vreemdeling.”
Hulporganisatie ZOA is ‘bijzonder verheugd’ met de
wijze waarop de ChristenUnie oprechte betrokken
heid toont bij de meest kwetsbare mensen in
conflictgebieden. Woordvoerder Ewout Suithoff:
“ZOA waardeert de inzet van Joël Voordwind om
hulp te verlenen aan niet-geregistreerde Syrische
vluchtelingen via NGO’s die al actief zijn in het gebied.
Bij een invallende winter telt elke euro. ZOA heeft
direct na de actie van de ChristenUnie een voorstel
ingediend bij minister Ploumen en hoopt op een
spoedige goedkeuring om zo het werk in Jordanië
te kunnen voortzetten.”

Ook kindsponsororganisatie WorldVision is blij met de
extra miljoenen voor ontwikkelingswerk. “Extra geld
in deze tijd voor ontwikkelingssamenwerking is een
geweldige opsteker”, reageert World Visiondirecteur
Ruud van Eijle. “Hiervan is 7 miljoen bestemd voor
noodhulp aan Syrische vluchtelingen. Dat is hard
nodig voor de meer dan zes miljoen ontheemden en
vluchtelingen. World Vision helpt 300.000 Syrische
vluchtelingen en maakt nu grote kans op subsidie.”

ChristenUnie redt levensbeschouwelijke
programma’s op televisie
Dankzij de inzet van Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers en Eerste Kamerlid Roel Kuiper krijgt de publieke omroep
in het vervolg jaarlijks 12 miljoen euro om levensbeschouwelijke programma’s te maken. Het kabinet heeft de
levensbeschouwelijke omroepen vanaf 2015 afgeschaft, maar dankzij de twee kamerleden zal er wel budget zijn
om religieuze en levensbeschouwelijke programma’s te blijven maken.
Segers diende in de Tweede Kamer een motie in om 9 miljoen
euro vrij te maken voor levensbeschouwelijke programma’s.
“Het raakt het hart van de missie van de Publieke Omroep
om ook aan kleine minderheden een stem te geven en om
recht te doen aan de levensbeschouwelijke pluriformiteit
in dit land.” Senator Roel Kuiper wist bij de behandeling van
de plannen in de Eerste Kamer het bedrag zelfs verhoogd
te krijgen naar 12 miljoen. Hij wees op het belang van de
pluriformiteit van het omroepbestel: “Plannen om de publieke
omroep efficiënter te maken mogen geen aantasting beteke
nen van de maatschappelijke verankering van de omroepen”.

Alfred Edelstein, directeur van de Joodse Omroep, noemt
het voortbestaan van de levensbeschouwelijke program
mering cruciaal. “Per 2016 zou met het opheffen van de
2.42-omroepen ook het Joodse geluid uit de publieke
ether verdwijnen. Een minderheid die 400 jaar onderdeel
uitmaakt van de Nederlandse maatschappij zou zo het
zwijgen worden opgelegd. Dankzij de motie van Gert-Jan
Segers wordt de levensbeschouwelijke programmering
tóch voortgezet. Dat is cruciaal voor de Joodse gemeen
schap, maar ook voor een pluriforme, democratische
samenleving.”

Extra steun voor tienermoeders
De organisatie Siriz, voortkomend uit de Vereniging tot Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK),
krijgt volgend jaar meer geld voor de hulp aan tienermoeders. Een meerderheid in de Tweede Kamer
heeft ingestemd met het voorstel van de ChristenUnie en de SGP om het jaarlijkse budget te verhogen
tot 1,5 miljoen euro. Siriz biedt hulp, voorlichting en opvang bij onbedoelde zwangerschap.

> Foto Siriz

Volgens Kamerlid Carla Dik-Faber is de extra steun
erg belangrijk. “We zijn erg blij dat de kwetsbare
doelgroep waarop Siriz zich richt, goede opvang en
begeleiding krijgt. Door het verhoogde budget wordt
de kwaliteit en expertise van de hulpverlening die
Siriz biedt, gewaarborgd.”
“Dit is een erkenning van het belang van ons werk”, rea
geert een woordvoerder van Siriz. “Voor de opvang van
tienermoeders, onze hulpverlening en de voorlichting
die we op scholen geven. Met deze subsidie kunnen
we Siriz Opvang en Begeleid wonen uitbreiden. We zijn
heel blij met de inzet van de ChristenUnie hiervoor.”

Geen drank meer onder de 18
Tweede Kamerlid Joël Voordewind heeft het afgelopen jaar nog een mooi succes geboekt.
Zijn wetsvoorstel om de alcoholleeftijd te verhogen naar 18 jaar is aangenomen.
Syrische vluchtelingen

Per 1 januari 2014 gaat de tap dicht voor jongeren onder
deze leeftijdsgrens, een belangrijke gezondheidswinst
voor jongeren. In de digitale nieuwsbrief van

december is een video-interview met Joël Voordewind
te vinden. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via
www.christenunie.nl/nieuwsbrief

> Tekst Jedidja Inkelaar en Anne Paul Roukema
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Een bruisende
Open Dag

400 bezoekers kwamen op 12 oktober 2013 naar de Open Dag van de ChristenUnie in Den Haag. Het was een
gezellige dag van ontmoeting, muziek en natuurlijk veel gesprekken over het zojuist gesloten Herfstakkoord.

Hoe u kunt geven aan

Een financiële bijdrage aan de campagne

de campagne

Op 19 maart gaat Nederland naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Grote kans dat ook in uw gemeente de ChristenUnie weer campagne voert voor
zetels in de raad. Helpt u ons mee om dat te bereiken?

Internetbankieren
Maak uw gift over via uw eigen bank door middel van internetbankieren. Maak daarbij
gebruik van onderstaande gegevens:
123

NL00

€

Bank: 37.29.30.018 t.n.v. Christenunie te amersfoort
iBan: nl55 raBO 0372 9300 18 t.n.v. Christenunie
Onder vermelding van: gift gr2014 en uw lidnummer, bijvoorbeeld: Gift GR2014 - 12345

Machtigen of iDeal
Ja

Veel belangstelling voor het verhaal van Arie Slob die
de avond voor de Open Dag net het Herfstakkoord had
gesloten met VVD, PvdA, SGP en D66.

U kunt de ChristenUnie machtigen om een campagnegift van uw rekening af te schrijven.
Ga naar www.christenunie.nl/geven en maak gebruik van het machtigingsformulier of iDeal.

De Zwolse Jacco Schudde won de wedstrijd ‘Het beste
idee van Nederland’, gehouden door PerspectieF.
Jacco wil graag een kinderparlement in Nederland.

Hartelijk dank voor uw gift!

NOteeR vASt IN Uw AGeNdA

VeRKIeZINgSCONgReS
Met stemmingen over de lijst en het programma
voor de verkiezingen voor het Europees Parlement
Bezoekers gingen op de foto met Tweede Kamerleden.

Een oplettende bezoeker trakteert Arie Slob op een
fles cola. Cola hield Arie op de been tijdens de onder
handelingen, vertelde hij aan een journalist.

en aandacht voor de gemeengeraadsverkiezingen.

Zaterdag 1 februari 2014
Kijk voor meer foto’s van deze mooie dag bij onze fotoalbums op onze Facebookpagina:
www.facebook.com/christenunie.
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Uitslag verkiezingen
biedt perspectief
Op woensdag 13 november zijn in vier nieuw te vormen gemeenten vervroegde gemeenteraadsverkiezingen
gehouden. In Leeuwarden, Heerenveen, Friese Meren en in Alphen aan den Rijn. ‘Slechts’ een kwart miljoen
mensen kon hun stem uitbrengen op deze dag. De uitslag werd door de media en politiek op de voet gevolgd,
omdat op 19 maart 2014 de rest van de Nederlandse gemeenten aan de beurt is.

Opkomst
Deze was bijna 10% lager dan bij de reguliere gemeente
raadsverkiezingen in 2010. Leeuwarden had de laagste
opkomst, namelijk 40%. Voor veel partijen was het aantal
uitgebrachte stemmen dan ook navenant lager. Ook op

de ChristenUnie zijn minder stemmen uitgebracht dan
bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in diezelfde
plaatsen. Positieve uitzondering voor ons was
Heerenveen. Hier was het aantal uitgebrachte stemmen
op de ChristenUnie meer dan in 2010.

Zetelbehoud en stemmenwinst
De ChristenUnie heeft tot onze vreugde in alle vier gemeenten het aantal zetels kunnen vasthouden.

Gemeente

Zetels voor de ChristenUnie

Percentage uitgebrachte stemmen op ChristenUnie

Leeuwarden
Heerenveen
Friese Meren
Alphen aan den Rijn

2
2
2
3

5,6%
6,0%
5,7%
7,9%

Het gebied waaruit de stemmen gehaald moesten worden was nu groter. Zo deden we in het verleden in Boarnster
hiem niet mee. Die gemeente werd opgeheven en verdeeld over de nieuwe Friese gemeenten. En in Rijnwoude en
Boskoop hadden we in 2010 een gecombineerde fractie samen met de SGP. Het concrete aantal stemmen op de
Christenunie liep iets terug. Het percentage stemmen geeft echter wel een stijgende lijn te zien. Het goede nieuws:
relatief meer mensen gaven hun stem aan onze partij.

Gemeente

Grootste partij 2013

Sterke stijger 2013

Sterke verliezer

Leeuwarden
Heerenveen
Friese Meren
Alphen aan den Rijn

PvdA (29,3%)
PvdA (27,3%)
Fryske Nasjonale Partij (28,5%)
CDA (17,6%)

D66 (van 7,0 naar 11,6%)
D66 (van 8,3 naar 10,2%)
D66 (van 4,4 naar 6,7%)
Nieuw Elan (van 5,3 naar 14,7%)

PAL GroenLinks (van 12,4 naar 9,2%)
VVD (van 15,8 naar 13,2%)
PvdA (van 17,1 naar 12,4%)
VVD (van 21,8 naar 12,4%)
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Reacties van de ChristenUnie-lijsttrekkers
Frits Rijpma uit Leeuwarden: ”Dit is reden tot dankbaarheid. We behouden onze twee zetels en in de nieuwe dorpen
van Leeuwarden waren we voorheen niet vertegenwoordigd. Nu wel. Zegen dus!“
Sytze Holtrop uit De Friese Meren: ”Ik ben heel tevreden
met de uitslag nu we twee zetels hebben gekregen en we
hopen binnen de gemeenteraad onder Gods leiding een
verbindende schakel te mogen zijn.”
Aris Leijendekker uit Heerenveen: ”Wij zijn heel tevreden.
Er is zowel relatief alsook in absolute zin sprake van groei”.
Michel du Chatinier uit Alphen aan den Rijn: “Wij zijn
blijkbaar de constante en stabiele factor. Het is bijzonder
dat wij blijvend het vertrouwen krijgen om belangrijke
taken in onze gemeente uit te voeren”.

Voorkeursstemmen
In De Friese Meren heeft de SGP opgeroepen om op de
ChristenUnie te stemmen. De SGP zelf kwam namelijk zelf
niet met een lijst uit. Hierbij sprak men de voorkeur uit
voor de kandidaat op de zogenaamde lijstduwersplaats.
Die lijstduwer werd nu met voorkeurstemmen gekozen,
met als gevolg dat de fractie nu een andere samenstel
ling heeft gekregen dan door de ledenvergadering des
tijds is bepaald. Om met voorkeurstemmen daadwerkelijk
gekozen te worden, is een kwart van de kiesdrempel (het
aantal geldige stemmen gedeeld door het aantal zetels)
nodig. Bij iedere lokale verkiezing is dit een situatie die
inschikking en flexibiliteit vraagt van de betrokkenen.
Maar het blijft een goed uitgangspunt om ook in dit op
zicht de kiezers in het stemhokje heel serieus te nemen.
> Tekst Tjitske Kuiper-De Haan

overige Landelijke partijen
Over de hele linie heeft de VVD slecht gescoord.
De slechte peilingen zijn voor deze partij nu ook de
harde werkelijkheid. De intensieve campagne heeft
voor de PvdA in Leeuwarden en Heerenveen een relatief
goede uitslag opgeleverd. De afwezigheid van bijvoor
beeld de SP of een andere sterke lokale partij hielp hen
daarbij. D66 groeide overal aanzienlijk. Een sterke speler
bij lokale verkiezingen. Het CDA nam weer iets toe ten
opzichte van 2010. De SGP heeft in de nieuwe gemeente
Alphen vanuit een situatie van samenwerking met de
ChristenUnie in de kleinere plaatsen Boskoop en
Rijnwoude twee zetels op eigen kracht behaald.
In Friesland deed de SGP niet mee.
Lokale partijen
Bij herindelingsverkiezingen verdwijnen sommige lokale
partijen, mogelijk omdat de voorbereidingen achter de
schermen complex zijn. Samenwerking van besturen en
opstellen van kandidatenlijsten vergt nogal wat stuur
manskunst. Lokale partijen die al voldoende professio
neel zijn, komen nu soms als sterke speler uit de bus.
Daar waar mensen teleurgesteld zijn in de landelijke
partijen en politici, hebben stemmers doorgaans meer
vertrouwen in lokale partijen en politici.
Zowel ‘Nieuw Elan’ in Alphen a/d Rijn alsook ‘Fryske
Nasjonale Partij’ in De Friese Meren hebben het opvallend
goed gedaan. Het percentage stemmen dat door lokale
partijen van de landelijke concurrenten werd ‘afgesnoept’
varieert van 23% tot maar liefst 37%. Dus één op de drie
tot vier kiezers die hun stem uitbrengen doet dat op een
lokale partij. Dit lijkt belangrijk om ook bij de reguliere
verkiezingen in maart terdege rekening mee te houden.

ChristenUnie behaalt twee zetels
in Vechtstromen
Bij de verkiezingen eind november in het nieuwe
waterschap Vechtstromen, welke is ontstaan uit
Regge & Dinkel en Velt & Vecht, behaalde de
ChristenUnie 2 zetels. Ruim een vijfde van de
kiesgerechtigden in Twente, Noordoost Overijssel
en Zuidoost Drenthe
Nummer 1 en 2 van de lijst:
Jan van Hoek en Klaas de Vries brachten hun stem uit.
De ChristenUnie kreeg
10%, 2,7% meer dan
de vorige verkiezingen
in 2008. Genoeg
voor twee zetels.
Een prachtige uitslag.
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Partijvernieuwing: 		

Leden krijgen een stem
op partijcongressen

Partijcongressen zijn in de toekomst veel interactiever voor leden van de ChristenUnie. Op het afgelopen
congres van 23 november is het besluit genomen dat alle leden het recht krijgen om te stemmen.
Daarmee hebben zij rechtstreeks invloed op kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma’s.

Na een levendig debat is op het congres van 23 novem
ber besloten dat individuele leden stemrecht krijgen.
De discussie over de partijstructuur begon tijdens het
congres in april. Naar aanleiding van dat congres riep
het landelijk bestuur een commissie ‘Vernieuwing
partijstructuur’ in het leven. Het voorstel waar de
commissie mee kwam is door een ruime meerderheid
van het congres aangenomen.
Betrokken leden
Met het individueel stemrecht krijgen betrokken leden
een positie en een stem. Dat is belangrijk in een tijd
waarin het geen automatisme meer is om lid te zijn van
verenigingen. “Om ook in de toekomst goed te kunnen
functioneren is het belangrijk dat leden volop mee
kunnen doen”, aldus Klaas Tigelaar, vicevoorzitter van het
landelijk bestuur en lid van de commissie ‘Vernieuwing
partijstructuur’. Verandering vereist zorgvuldigheid.
Daarom heeft de commissie ervoor gekozen om het
proces naar een nieuwe partijstructuur in stappen te
laten verlopen. Eerst is het individueel stemrecht aan

de beurt. Pas in het najaar van 2014 komt de status van
kiesverenigingen aan de orde.
Levendige discussie
Niet iedereen in de zaal was zonder meer overtuigd van
het nut van verandering. Terwijl de ene bestuurder twijfel
de over de bereidheid van leden om naar congressen te
komen, maakte John Dolstra uit Maassluis zich juist
zorgen over grote groepen insprekers op het congres.
“Hoe organiseer je dat?”, vroeg hij zich af. Jongerenorgani
satie PerspectieF liet weten dat ze stemrecht wil houden
tijdens congressen. PerspectieF vertegenwoordigt name
lijk jongeren vanaf 12 jaar, die (nog) geen lid zijn van de
ChristenUnie. Voorzitter Maarten van Ooijen diende met
succes een amendement in om het stemrecht van de
jongeren te behouden. “Voor een gezinspartij als de
ChristenUnie is dat toch niet meer dan logisch?”, aldus
Van Ooijen. Naast het stemrecht hadden veel aanwezigen
vraagtekens bij het tempo van de veranderingen. Waar de
één zich afvroeg waarom het allemaal zo lang moet duren,
gaf de ander aan dat het allemaal niet te snel moet gaan.

Individueel stemrecht
Het proces naar een nieuwe partijstructuur is afgelopen
april gestart tijdens het partijcongres. Uit de discussie
bleek toen dat veel besturen de indruk hadden dat de
nieuwe partijstructuur een oplossing biedt voor slecht
lopende kiesverenigingen. Velen herkenden zich hier niet
in. Tijdens het congres van 23 november benadrukte de
‘Commissie partijstructuur’, dat het individueel stemrecht
juist ten goede komt aan alle kiesverenigingen. Tjitske
Kuiper: “Over heel het land zijn elke dag talloze besturen
in touw voor de ChristenUnie. Deze besturen verdienen
het om meer ondersteuning te krijgen van hun leden”.
De commissieleden benadrukten dat het hebben van
stemrecht een prikkel kan zijn voor leden om tijd vrij te
maken voor het congres. “Dat kan ook zorgen voor meer
lokale interactie”, aldus Kuiper. Het vernieuwen van de
partijstructuur is uiteraard geen doel op zichzelf. Het doel
is een dynamische en bruisende partij, die de talenten
van zoveel mogelijk mensen bundelt en omzet tot goede
voorstellen voor dit land.
Landelijk lidmaatschap
In juni 2014 zal tijdens het congres besloten worden over
de uitwerking van het individueel lidmaatschap. De ‘Com
missie vernieuwing partijstructuur’ zal hiervoor statuten
opstellen, waarin onder andere het percentage stemmen

van PerspectieF terug zal komen. Verder zal in de statuten
komen te staan dat individuele leden lid worden van de
landelijke ChristenUnie. Dat is een voorwaarde om het
individuele stemrecht mogelijk te maken. In de huidige
situatie zijn individuele leden lid van de kiesvereniging
en niet van de landelijke partij. Daardoor is individueel
stemrecht op congressen nu niet mogelijk. Praktische za
ken zoals de organisatie van de, hopelijk, vele insprekers
tijdens congressen, worden geregeld in reglementen. Na
vaststelling van de stukken op het congres van juni 2014,
zullen alle leden per 1 januari 2015 lid zijn van de lande
lijke ChristenUnie. Vanaf dat moment hebben niet alleen
vertegenwoordigers van kiesverenigingen stemrecht,
maar ook de individuele leden.
In harmonie
De eerste belangrijke stappen op weg naar een nieuwe
partijstructuur zijn gezet. De opmerkingen van de aanwe
zigen tijdens de congressen van april en november 2013,
worden meegenomen in de uitwerking. Op de komende
congressen zal er nog volop de gelegenheid zijn om
van gedachten met elkaar te wisselen. Uiteindelijk zal er
een nieuwe partijstructuur zijn die tot stand is gekomen
door gezamenlijk optrekken, luisteren naar elkaar en met
elkaar tot een besluit komen.

> Tekst Anja Haga Foto’s Anne Paul Roukema
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cONGReS eN PUblIcAtIeS
Afgelopen maand publiceerde het WI twee
boeken over zorg en welzijn. Zorg met een hart
behandelt de toekomst van de gezondheidszorg,
die financieel onder druk staat en waarin een
bureaucratische regeldrift soms haaks staat op
de kwaliteit van zorg en leven. Achter de schutting
gaat over ‘de drie decentralisaties’ die gemeenten
en burgers grote verantwoordelijkheid geven
op het gebied van maatschappelijke begeleiding
en ondersteuning (Wmo), jeugdzorg en
arbeidsparticipatie.
Over beide thema’s spreken we door op het
congres dat het WI op zaterdag 11 januari 2014

‘Hardzorgende’
en toen had de politiek het ineens over de ‘participatiesamenleving’. Sinds koning Willem-Alexander de
troonrede uitsprak, is er een verhit debat ontstaan over wat dat lange woord eigenlijk inhoudt. Het is zelfs
het woord van het jaar geworden! Wat is hier aan de hand? Werd er voorheen niet ‘geparticipeerd’? Zaten u
en ik vóór die derde dinsdag in september alleen maar op de bank TV te kijken en borrelnootjes te eten?
Keken we voorheen niet naar elkaar om?

Dat zal niet het geval zijn, in ieder geval niet bij de
meesten van u. Veel burgers hebben oog voor hun
naasten, en veel mensen  zeker kerkgangers  zijn actief
in vrijwilligerswerk: ze zetten zich in voor hun buurt, voor
hun sportvereniging, voor de schepping. Toch verandert
er momenteel wel degelijk iets in het beleid. En de
gevolgen gaan we de komende jaren pas goed merken.
NOdeN eN weNSeN
Na de oorlog is in veel landen een verzorgingsstaat
opgebouwd. De overheid ging op steeds meer terreinen
van het leven zorgen voor de burger. Ze beschermde
zieken, gehandicapten en werklozen, maar daar bleef het
niet bij. De overheid bekommerde zich niet alleen meer
om noden, maar kwam ook tegemoet aan allerlei wensen
van burgers (huursubidie, studiefinanciering, etc). Op den
duur werd dat onbetaalbaar. En belangrijker nog: burgers

gingen rekenen op overheidssteun, ze raakten eraan
gewend, ook als er geen noodzaak was. De balans sloeg
door, de overheid groeide uit haar jas. Kleiner worden en
het bijstellen van ambitie bleken hard nodig.
SPAARGeld
Onderdeel van die krimpbeweging zijn de huidige
decentralisaties. Momenteel worden taken als jeugdzorg
en maatschappelijke begeleiding overgedragen aan
gemeenten. Maar omdat gemeenten er minder geld
voor krijgen, zal veel op de schouders van burgers zelf
terecht gaan komen. Professionele zorg wordt daarmee
minder vanzelfsprekend. Een ambtenaar zal eerst aan
de burger vragen of die familie of buren heeft die kunnen
bijspringen. ‘Heeft u geen spaargeld waarvan u die
traplift kunt betalen?’

organiseert (in samenwerking met de Bestuur
dersvereniging en de Tweede Kamerfractie).
In de ochtend staat de gezondheidszorg centraal,
met o.a. Maarten Verkerk en André Rouvoet, de
middag gaat over de decentralisaties, met o.a.
Carla DikFaber, Andries Baart en Arie Slob.
Er is veel ruimte voor discussie in kleine groepen,
van harte uitgenodigd mee te praten!
Aanmelden kan via www.wi.christenunie.nl/
zorgcongres. De publicaties zijn te bestellen
via www.wi.christenunie.nl/reactie. U kunt
ze daar ook downloaden.

Nederlanders
OP elkAAR AANGewezeN
Zo zien we dat op steeds meer terreinen het accent op
burgerlijke verantwoordelijkheid komt te liggen, terwijl
rechten op overheidssteun afnemen. We moeten het
weer zelf doen, of nee: we gaan het weer samen doen!
En dat is niet meteen een slechte zaak. De goedbedoelde
overheidszorgen stimuleerden afgelopen decennia ook
een houding van ‘ieder voor zich en de staat voor ons
allen’. We gaan nu weer leren dat we op elkaar zijn
aangewezen  of we het nu altijd leuk vinden of niet.

GebOd
Dat sluit ook aan bij onze christelijksociale visie.
Daarin staat centraal dat ieder mens door God gemaakt
is om er samen met anderen wat van te maken. Naasten
liefde is een gebod, geen vrijblijvend verzoek. We hebben
naar elkaar om te zien, binnen en buiten gemeenschap
pen. Goede relaties tussen mensen geven de samen
leving pas echt kracht, daar kan geen overheid tegenop.
Dat betekent niet dat we het zonder overheid af kunnen.
Zonder overheid wordt het een chaos en heerst het
recht van de sterkste. De overheid moet blijven opkomen
voor de noden van kwetsbaren en ruimte geven aan
maatschappelijke initiatieven.

NIet ROmANtISeReN
In de recent verschenen boeken Zorg met een hart en
Achter de schutting (zie kader bovenaan pagina) proberen
we een richting te schetsen voor de zorg in een partici
patiesamenleving. We proberen daarbij eerlijk te zijn
over kansen en bedreigingen. Beide zijn er. Mensen zijn
tot veel in staat, maar overheid en zorgprofessionals
blijven hard nodig. Laten we meer eigen verantwoor
delijkheid en zeggenschap niet romantiseren.

“ We gaan nu weer leren dat we
op elkaar zijn aangewezen”
tIjd
Wat verandert is de volgorde. Dachten velen eerst
primair aan de overheid als oplosser, nu zullen we in veel
gevallen weer naar elkaar moeten kijken. Dat vergt een
(cultuur)omslag en daarmee tijd. Tijd die dit kabinet de
samenleving niet altijd gunt. Premier Rutte kwam eerder
op voor ‘hardwerkende Nederlanders’. Nu hij zich uitlaat
over de participatiesamenleving is het van belang dat hij
ook oog krijgt voor ‘hardzorgende’ Nederlanders.

> Tekst Geert Jan Spijker, Wetenschappelijk Instituut
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nieuws
Zelf iets nieuws te melden? Mail dan naar bestuurdersvereniging@christenunie.nl
Meer nieuws lezen? Ga naar www.christenunie.nl/inhetland

vertrekkende politici
Annelies van der Kolk,
burgemeester Westervoort,
John van Boven, raadslid
Zwolle, Mark Huijzer,
raadslid Papendrecht,
Henk Hutten, raadslid

In memoriam

Omdat ieder leven
waardevol is
Wij zien het leven als een wonder van God. Waardevol, maar ook kwetsbaar. Als het leven als
een geschenk wordt gezien, heeft elk leven waarde. Daarom verdient ieder leven zorg, aandacht
en bescherming.
Onze zorgverzekering sluit aan bij een christelijke levensovertuiging. We helpen u graag om
goede en betaalbare zorg te vinden die het beste bij u past. U kunt bij ons kiezen uit reguliere
én christelijke zorgverleners. Kies daarom bewust voor een zorgverzekeraar die u toegang geeft
tot verantwoorde zorg.

nieuwe politici
Job Looijenga, raadslid
Zwolle, Kees de Ruijter,
raadslid Papendrecht,
Alwin Mussche,
raadslid Staphorst

Cursus
Christelijke politiek
Stemmen op een christelijke politieke partij is niet vanzelfsprekend
meer onder christenen. Hoe dichter de verkiezingen naderen, hoe
vaker je wordt uitgedaagd om duidelijk te maken wat de meerwaarde
is van christelijke politiek. Probeer het maar eens uit te leggen aan
je buurman of aan je tienerdochter.

Johan Kardol, lid van de Provin
ciale Staten van Noord-Holland
van de ChristenUnie-SGP, is 26
oktober in zijn woonplaats Huizen
overleden. Hij is 67 jaar geworden.
In februari dit jaar moest Johan
zijn werk als Statenlid neerleggen
vanwege een ernstige ziekte. In
oktober nam Kardol afscheid van
de Provinciale Staten. Hij ontving
daarbij de Bronzen Penning van de
provincie Noord-Holland voor zijn
inzet. Wij zijn dankbaar voor al
het werk dat Johan gedaan heeft
voor de ChristenUnie.
De ChristenUnie bidt zijn familie
Gods nabijheid en troost toe in
deze moeilijke periode.

De cursus Christelijke politiek
geeft je argumenten in handen om
overtuigend uit te leggen waarom
christelijke politiek relevant is,
óók op lokaal niveau. Aan de orde
komen de uitgangspunten van
de ChristenUnie, de visie op de
overheid en op de samenleving,
en het verschil tussen de
ChristenUnie en andere politieke
partijen. Je oefent tijdens de avond
om kort en helder uit te leggen
waarom je op de ChristenUnie
stemt, en waarom dat ook voor de
ander een goede optie is.

Meer informatie en aanmelding:
christenunie.nl/opleiding/christelijkepolitiek

Een cursus voor iedereen die
ambassadeur van de ChristenUnie
wil zijn!

Kies voor toegang tot christelijke zorg
www.prolife.nl
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De echte
vredestichters
in Israël

Joël Voordewind reisde, samen met een kleine delegatie, tijdens het herfstreces rond in Israël en de Palestijnse
gebieden. Geen vakantie, maar een zoektocht naar de ‘vrede van onderop’. Hij vond er verschillende projecten
waar Israëliers en Palestijnen samen werken en samen leven. Projecten van vredestichters.

“Het zijn hoopgevende projecten die laten zien dat er
onder de gewone Israëlische en Palestijnse bevolking
(en natuurlijk de andere groeperingen) een verlangen
leeft om in vrede met de ander te leven. Het beeld wat
mij het meest is bij gebleven, zijn de spelende Joodse en
Palestijnse kinderen in een kleuterschool in Jeruzalem”,
vertelt Voordewind. “Een multiculturele kinderopvang
midden in Jeruzalem, een stad die symbool staat voor alle

Vijand
De kleuterschool is een project van Tass Sadaa, een
Palestijn die vroeger lijfwacht van Yasser Arafat en
huurmoordenaar was. “In mijn ogen was een goede Jood
een dode Jood”, vertelt Sadaa. Gelukkig komt Sadaa tot
geloof in Jezus en is letterlijk 180 graden omgedraaid.
Hij heeft nu verschillende verzoeningsprojecten met zijn
organisatie Seeds of Hope. “Vroeger leerde ik Palestijnse
kinderen om met geweren te schieten en Joden als hun
vijand te zien. Nu breng ik Palestijnse en Joodse kinderen
juist samen in onze school.”

“In de fabriek werken
Joden en Palestijnen die
gewoon brood op de
plank nodig hebben”
Fabriek
Het zijn deze mannen en vrouwen die deze projecten
hebben die de hoop zijn voor een verdeelde regio.
Zo ontmoette Voordewind ook Yehuda Cohen in de
Israëlische nederzetting Ariël. Deze Israëlische man leidt
een fabriek die plastic huishoudartikelen produceert.
Deze producten verkoopt hij in Israël en de Palestijnse
gebieden, maar ook exporteert hij ze naar Europa. In de
fabriek van Cohen werken ongeveer evenveel Israëliërs
als Palestijnen. Mannen die gewoon brood op de plank
moeten hebben en zich er niet veel van aantrekken dat
Yehuda een Jood is op een Israëlische nederzetting.
Het liefst zou Cohen zich er ook niet mee bezighouden,
maar hij wordt ertoe gedwongen. Want de Palestijnse
Autoriteit tolereert het eigenlijk niet als Palestijnen
samenwerken met de Israëlische ‘bezetter’. Zijn producten
worden geboycot in de Palestijnse gebieden. Alsof dat al
niet genoeg uitdaging is voor deze ondernemer, wordt
er vanuit Europa ook nog eens een extra label op zijn
producten geplakt waarop staat dat deze afkomstig zijn
uit een nederzetting. Zo krijgt hij te maken met extra
Europese belasting en klanten die zijn producten niet

willen kopen. “Ze moeten ons een bonus geven, in plaats
van ons te beboeten”, zegt Cohen gefrustreerd.
Frustratie
Gefrustreerde gezichten kom je wel meer tegen in Israël
en de Palestijnse gebieden. Zeker naarmate je mensen
spreekt die dichter op de politiek zitten. Voordewind:
“Ik sprak met vertegenwoordigers van de Palestijnse
Autoriteit die gefrustreerd zijn over hoe de Israëlische
overheid in hun ogen hen vrijheid ontneemt.
Bijvoorbeeld de Palestijnse minister van Water die
probeert waterzuivering in Palestijnse gebieden voor
elkaar te krijgen, maar telkens tegen bezwaren aanloopt
van de Israeliërs.
Ik sprak ook met een vertegenwoordiger van de Palestijn
se Autoriteit en vroeg hem hoe hij het vredesproces
inschatte. Hij had er een hard hoofd in. Volgens hem is
Israël niet bereid om concessies te doen en de nederzet
tingen op te geven. En daarmee zijn de onderhandelin
gen bij voorbaat al mislukt. Ik confronteerde hem met de
vraag waarom de Palestijnse Autoriteit nog steeds veroor
deelde terroristen financieel ondersteunt en zelfs pleinen
en straten vernoemt naar zelfmoordterroristen. Hoe kan
ik dat uitleggen aan de Nederlandse belastingbetaler
die meebetaalt aan de jaarlijkse Nederlandse bijdrage
van 65 miljoen euro aan de Palestijnse Autoriteit?
Het antwoord bleef uit. Zolang de Palestijnse Autoriteit
het geweld tegen gewone Israëlische burgers blijft
gedogen, nee, stimuleren zelfs, kunnen er geen
serieuze vredesonderhandelingen plaatsvinden.”
Investeren
De reis eindigt bij de Nederlandse ambassadeur in Tel
Aviv. Aan hem legt Joël Voordewind het verzoek voor om
een deel van de 65 miljoen euro die nu naar de Palestijn
se Autoriteit gaat, te investeren in de projecten die
werken aan de vrede van onderop. Terug in Nederland
in de Tweede Kamer is er bij de begrotingsbehandeling
steun voor het verzoek van Voordewind om meer geld
te besteden aan dit soort verzoeningsprojecten.
Bekijk alle foto’s en een videoverslag van de reis op
www.christenunie.nl/israel

verdeeldheid in deze regio. Hier komen inmiddels al
meer dan 40 kinderen van verschillende achtergronden.
Deze kinderen hebben geen flauw benul van het conflict
en het doet er eigenlijk ook helemaal niet toe voor ze.
Ze kunnen gewoon met elkaar spelen, zingen en
knutselen. En het mooie is dat de ouders elkaar ook
ontmoeten en leren kennen.”

> Tekst en foto’s Anne Paul Roukema
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Handige tips & trucs voor jouw lokale campagne

Strijdvaardig
Campagnevoeren begint met een strijdbare houding,
een uitgekiend strijdplan en een moedige aanvoerder.
Een lokaal actief en zichtbaar campagneteam en veel
actieve leden daaromheen dwingt respect af bij alle toe
schouwers, of ze nu wel of niet op de ChristenUnie gaan
stemmen. Een enthousiaste, strijdbare houding werkt
aanstekelijk. De meeste kiesverenigingen hebben inmid
dels een campagneleider aangewezen en zijn met behulp
van diverse handreikingen, adviezen en trainingen vanuit
het landelijke campagneteam volop aan de slag gegaan
om de strijd voor te bereiden. Via nieuwsbrieven worden
campagneleiders, bestuursleden en raadsleden voorzien
van allerhande tips en ideeën om hun campagnes verder
vorm te geven. Via www.christenunie.nl/campagne zijn
deze tips na te lezen. Ook zijn inmiddels de campagne
gadgets centraal ingekocht, zodat deze op het
verkiezingscongres van 1 februari uitgedeeld kunnen
worden. De strijdlust groeit, bij steeds meer mensen,
maar voor een goed resultaat op 19 maart moet er nog
veel gebeuren. Doe je mee?

Voorbereiding campagne Gemeenteraadsverkiezingen 2014 in volle gang

Knokken voor
iedere stem
Met een brede glimlach introduceerde voorzitter Piet Adema op het laatste congres de zogenaamde
S.L.O.B. norm voor de GR2014-campagne. “Er staat veel op het spel op 19 maart en daarom zal er
voor iedere stem geknokt moeten worden, door ons allemaal”, aldus een strijdvaardige voorzitter.
Politiek leider Arie Slob sloot daar in zijn vurige slotbetoog bij aan door aan te kondigen dat hij met
appels de straat op gaat. Met campagnevoeren kun je niet vroeg genoeg beginnen. Daarom hier
alvast een paar waardevolle tips, geheel volgens de ‘S.L.O.B. norm’.

Luisterend
Een essentieel campagne-element is luisteren. Zowel in
houding als in gedrag. Goede campaigners leggen hun
oor te luister bij hun achterban. Welke onderwerpen
spelen er? Waar maken de mensen zich druk om? Welke
vragen worden er gesteld? Welke lokale netwerkpartners
zoals Stichting Present, Voedselbank, seniorenorganisatie
of diaconaal platform zijn er actief? Waarin kan de politiek
een bijdrage leveren aan maatschappelijke participatie?
Soms is een antwoord of oplossing niet mogelijk, soms is
dat ook niet nodig, maar een luisterend oor maakt altijd
het verschil. Politici vertegenwoordigen de mensen en dat
willen de mensen ‘voelen’. Hoe leg je je oor te luisteren?
Lokale media, lokale websites, sociale media, maar vooral
ook contactpersonen van maatschappelijke organisaties
zijn uitstekende bronnen. In bijvoorbeeld Amersfoort
worden buurtontmoetingen gehouden in allerlei wijken.
Luisteren doe je ook op straat. Ook dat is campagnevoe
ren. We hebben diverse campagnematerialen ontwikkeld
die de ontmoeting met kiezers gemakkelijk en interessant
maken. Luister mee en geef de signalen door!
Onderscheidend
Het is cruciaal in een campagne om onderscheidend te
zijn ten opzichte van andere partijen. Het belangrijkste
onderscheid is (natuurlijk) onze identiteit, ons geloof.
Mensen geven met een stem op de ChristenUnie hun
geloof een stem. Durf je als ambassadeur hierover het

gesprek aan te gaan in jouw (online) netwerk? Mensen
stemmen (steeds meer) op mensen. Wie is deze man of
vrouw? Waarom zou ik hem of haar vertrouwen? Daar
om is het belangrijk om de lijsttrekker een zichtbare en
centrale plek te geven in de campagne. Laat openlijk jouw
steun voor deze lijsttrekker klinken in jouw omgeving.
Vervolgens wil de kiezer graag zo concreet mogelijk het
onderscheid met andere partijen in thema’s horen. Welk
lokaal onderwerp of thema is voor de ChristenUnie in
jouw gemeente het belangrijkst? Wat doen we daarin
anders dan de anderen? Informeer bij jouw lokale cam
pagneteam wat de speerpunten zijn en help mee. Schrijf
bijvoorbeeld een artikel in een lokale krant, twitter of blog
erover, zet iets op jouw Facebook-pagina, praat erover in
jouw netwerk (buurt, school, kerk, werk, vrienden).

Betrokken
Een goede campagne kenmerkt zich bovenal door
betrokkenheid. Op mensen en op onderwerpen. Dat is
allereerst een houding. Mensen proeven heel snel of
betrokkenheid gespeeld of gemeend is. Durf daarin
oprecht te zijn. Toon betrokkenheid door je te laten
informeren door mensen uit de praktijk (hulpverleners,
ondernemers, mantelzorgers, etc.). Ga er op uit. Zie het
met eigen ogen. Vraag ernaar bij mensen op straat, op
braderieën en markten. Een betrokken en geloofwaar
dig politicus heeft allereerst belangstelling en daarna
eventueel een mogelijk begin van een oplossing. Zo
bezocht fractievoorzitter Anja Haga van de ChristenUnie
Fryslân in de herfstvakantie vier agrarische bedrijven.
Sinds kort gaat Arie Slob iedere woensdag het land om
in samenwerking met lokale kiesverenigingen in gesprek
te komen met kiezers. Met of zonder Kamerlid, echte
betrokkenheid laat je zien door eropuit te gaan.
Doe mee
Wil je betrokken raken bij jouw lokale campagne?
Gewoon voor een uurtje of misschien een avond in
de week als blogger, retweeter, folderaar, koffie
zetter, appeltaartbakker, social media deskundige,
webmaster, gastheer, etc. Heb je zelf tips en trucs?
Kijk dan op christenunie.nl/campagne voor jouw
lokale campagneleider. Hij of zij kan jou ongetwij
feld verder helpen. Kom je er niet uit? Mail dan
naar campagne@christenunie.nl
Alvast bedankt!
Het campagneteam

> Foto Arjo Kleinhuis
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Europa te gast bij de
ChristenUnie in Nederland
In deze decembermaand van 2013 wens ik u, namens de Eurofractie van de
ChristenUnie in het Europees Parlement, een gezonde afsluiting van het jaar toe,
en een gezegend 2014.
Het afgelopen jaar is bijzonder geweest voor de Eurofractie met vele hoogtepun
ten. Eén wil ik eruit lichten: het bezoek van mijn collega-Europarlementariërs van
mijn ECR-fractie aan Nederland. Iedere fractie in het EP houdt twee keer per jaar
studiedagen in een lidstaat van één van de fractieleden. Zo bezochten medio
november jl. ongeveer 35 fractie-collega’s (uit Engeland, België, Polen, Tsjechië,
Italië, Hongarije en Kroatië) ons land. Dan is het de bedoeling dat collega’s meer
inzicht krijgen in de situatie van het te bezoeken land. Ook presenteert de
ontvangende Europarlementariër zijn politieke speerpunten, in mijn geval
thema’s als mensenhandel en godsdienstvrijheid.
Op bijzondere wijze hebben we ook stilgestaan bij één van de grondslagen van
Europa: de vrede tussen de verschillende Europese landen, na de verschrikkingen
van de oorlog. In dat kader was er een kranslegging door een Britse en een Poolse
Europarlementariër en mijzelf op de geallieerde begraafplaats in Oosterbeek.
Ik herdacht met Britten, Polen, Nederlanders en andere Europeanen de bevrijding
van Europa en de reden van het ontstaan van de EU, en die herdenking heeft
diepe indruk gemaakt.
In 2013 heb ik met mijn team allerlei werkbezoeken in Nederland afgelegd, want
de contacten met de achterban vinden ik en mijn team bijzonder belangrijk.
Ook in 2014 hopen we veel het land in te trekken; hopelijk zelfs in april en mei
vrijwel dagelijks, want dan is er de campagne voor de Europese verkiezingen van
D.V. 22 mei 2014. Mijn team en ik zijn dankbaar dat we de Europese verkiezingen
samen met de SGP ingaan. Ook ben ik blij dat het Landelijk Bestuur van de
ChristenUnie mij heeft voorgedragen als beoogd lijsttrekker voor de EP-verkie
zingen. Op zaterdag 1 februari 2014 kunt u op het landelijk congres stemmen
over de definitieve lijst en de lijsttrekker. Ik hoop velen van u dan te ontmoeten
en dat velen van u (positief!) komen stemmen.
U bent ook in 2014 welkom om het werk van de ChristenUnie in het Europees
Parlement in Brussel en in Straatsburg van dichtbij mee te maken. Op mijn
website (www.petervandalen.eu of www.eurofractie.nl ) staat meer hierover.
Welkom en mogelijk tot ziens in 2014!
Peter van Dalen,
Europarlementariër voor de ChristenUnie
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Contributie-inning 2014
De contributies voor 2014 zijn ongewijzigd ten opzichte van
2013. Door de invoering van SEPA (een uniform Europees
betalingssysteem) verandert de wijze van inning wel.
Als lid merkt u daar vrij weinig van. Betaalt u per acceptgiro?
Dan ontvangt u vanaf 2014 voortaan een contributiefactuur.
Betaalt u per automatische incasso? Dan verandert er voor
u niets. Graag informeren we u over het incassoschema.
Dat ziet er als volgt uit:
Jaarbetaling

Kwartaalbetaling

Wanneer?

Rond 27e jan

Rond 27e jan/ apr/ jul/ okt

Hoofdlid
Reductielid
Gezinslid
Combilid

€ 51,00
€ 22,00
€ 25,00
€ 34,50

4 x € 12,75
4 x € 5,50
4 x € 6,25
4 x € 8,62

Redactie
Jop Douma (hoofdredacteur), Hermen Ridderikhof (eindredacteur),
Menno van Hulst, Tjitske Kuiper – De Haan, Geert Jan Spijker,
Anne Paul Roukema
Fotografie
Anne Paul Roukema, Arjo Kleinhuis
Partijbureau
Postbus 439, 3800 AK Amersfoort
Tel. 033 4226969
bureau@christenunie.nl
bank: 37.29.30.018
Eerste Kamer
Tel. 070 3624571
Tweede Kamer
Tel. 070 3183057 | christenunie@tweedekamer.nl

U herkent een incasso van de ChristenUnie op uw bankafschrift
aan het volgende incassanten-ID: NL06ZZZ320805510000.
Daar treft u ook uw unieke machtigingskenmerk aan.

Eurofractie
Tel. 06 52244464 | info@eurofractie.christenunie.nl

Wilt u meer informatie over SEPA?
Kijk op www.christenunie.nl/geven

CBB
HandSchrift verschijnt in braille en audio bij
het CBB Tel. 0341 565 499

Wetenschappelijk Instituut
Tel. 033 4226960 | wi@christenunie.nl

Blijf op de hoogte van
al het nieuws

Druk
Kon. BDU Grafisch bedrijf
Advertenties
Tel. 033 422 69 50| handschrift@christenunie.nl

Geef vandaag eenvoudig uw e-mailadres door
via www.christenunie.nl/email

Giften
De ChristenUnie steunen met uw gift?
37.29.30.018 t.n.v. ChristenUnie te Amersfoort

Online doorgeven
Mis nooit meer iets uit de Christelijke politiek.
Geef uw e-mailadres vandaag door en blijf op de hoogte
van nieuws, aanbiedingen en acties. Ook wanneer u de
nieuwsbrief niet wilt ontvangen stelt de ChristenUnie
prijs op uw e-mailadres. Zo kunnen we tijd en geld
besparen met de administratie rondom uw lidmaatschap.
U kunt zelf eenvoudig uw voorkeuren doorgeven.
(Lukt het niet om uw e-mailadres door te geven via het web
formulier? Stuur dan een e-mail met uw voor- en achternaam,
geboortedatum en e-mailadres naar email@christenunie.nl)

QR code
Scan deze code met uw mobiele
telefoon en ga direct naar
www.christenunie.nl/email

Legaten
Gedenkt u de partij testamentair dan luidt de tenaamstelling:
Vereniging de ChristenUnie Amersfoort. KvK dossiernr. 32080551
Lidmaatschap
Het lidmaatschap valt samen met het kalenderjaar.
Opzeggen kan alleen schriftelijk voor 30 november bij de
ledenadministratie: ledenadministratie@christenunie.nl.
Alle mutaties worden door de ledenadministratie per
email of per post aan u bevestigd.
NAW-gegevens
De ChristenUnie registreert NAW-gegevens van alle leden.
Zorgvuldig geselecteerde derden mogen onze leden af en
toe gerichte aanbiedingen doen. Vragen of bezwaar?
Bel onze ledenadministratie.
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De ChristenUnie wenst u gezegende feestdagen

Geef geloof een stem

