
 

3. Verslag Unie- en Ledencongres 23 november 2013 
Pagina 1 van 9 

 

 

3.  Verslag Unie- en Ledencongres 23 november  2013 
 
1.  OPENING 

Welkom 
Voorzitter Piet Adema heet een ieder hartelijk welkom. Hij verwelkomt in het speciaal Hans Tanis van 
de SGP. Hij stelt Gert Hutten voor die de meditatie zal verzorgen.   
 

Muziek 
Opwekking 277 en Psalm 119: 40 en 65 worden gezongen. 
 

Bijbellezing/meditatie en gebed 
Gert Hutten (predikant van de Koepelkerk in Arnhem) houdt een meditatie met als thema van BNP 
(bruto nationaal product) naar BNW (bruto nationaal welzijn). De teksten die gelezen worden zijn 
Mattheüs 5:16 en Spreuken 31:8. 
  

Muziek 
Opwekking 334 wordt gezongen.  
 

Gebed 
Gert Hutten spreekt een gebed uit.  
 
2.  OPENINGSWOORD VOORZITTER EN MEDEDELINGEN 
Piet Adema bedankt Gert Hutten voor de meditatie. Hij heet Khaled Chouket uit Tunesië speciaal 
welkom. Hij zet zich in voor democratisering en is een gast van Roel Kuiper.  
 
Piet Adema geeft een speech. Hij eindigt zijn speech met de S.L.O.B.-campagne norm. 
S – strijdvaardig 
L – luisterend 
O – onderscheidend 
B – betrokken 
 
Voor het verslag benoemt de voorzitter twee personen tot meelezer, te weten, Bas Wolse uit 's-
Hertogenbosch en Jannie Matsinger uit Meerkerk.  
 
Voor de stemmingen stelt de voorzitter een stemcommissie in, bestaande uit Gieneke Flohr 
(voorzitter), Wiepkje Bodika, Leo Koelewijn, Kees Sinke en Geert-Jan Spijker.  
 
De voorzitter constateert dat het quorum met 287 aanwezig is, zodat besluiten genomen kunnen 
worden.  
 
3.  VERSLAG UNIECONGRES 13 APRIL 2013 
Het verslag is door de meelezers goedgekeurd, waarmee het is vastgesteld. De meelezers Theo 
Sinnema en Christina Wartamanova worden bedankt voor het meelezen.  
 
Vanuit KV Barneveld is opgemerkt dat dhr. Wout van Maanen uit Barneveld niet namens de 
kiesvereniging heeft gesproken, maar op persoonlijke titel. Het verslag kan aanleiding geven tot 
onduidelijkheid. Bij dezen is dat rechtgezet.  
 
4.  VOORSTEL GIFTENREGLEMENT 
Fred Ruiten spreekt namens het Landelijk Bestuur. 
 
Het giftenreglement zal met ingang van januari 2014 gewijzigd worden.  
 
Het giftenreglement: 

 vloeit voort uit nieuwe wetgeving voor politieke partijen,  

 verplicht tot een adequate giftenadministratie, ook voor kiesverenigingen en Provinciale Unies,  

 sluit anonieme giften uit en  

 regelt dat giften groter dan € 4500,- openbaar worden gemaakt.  
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Het partijbureau faciliteert hierin ook via de website. I.v.m. de ANBI-status moet het reglement aan 
een aantal eisen voldoen. Zorg dat dit goed op orde is.  
Ook giften in natura moeten worden opgenomen in de administratie. Hiervoor moet bepaald worden 
welke financiele waarde vertegenwoordigd wordt in de gift in natura. 
 
Er zijn geen amendementen ingediend.  
 
Het voorstel is met algehele stem aangenomen.  
 
INTERMEZZO 
Piet Adema legt uit dat vanuit het Opleidingscentrum lijsttrekkers klaargestoomd worden voor de 
campagne in één dag. Onderdeel daarvan is de pitch. Vandaag zullen drie cursisten hun elevator 
pitch ten gehore brengen.  
 
Bas de Groot, lijsttrekker in Amsterdam, houdt zijn elevator pitch.  
 
5.    VOORSTEL EUROPESE SAMENWERKING 
Piet Adema geeft eerst een algemene toelichting op de verhouding met de SGP.  
Het voorstel is om bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van mei 2014 samen te werken 
met de SGP, door uit te komen met een gezamenlijke, ineengeschoven kandidatenlijst.  
De samenwerking met de SGP ontwikkelt zich positief.  
 
Piet Adema geeft Gert Schouwstra (internationaal secretaris) gelegenheid tot het geven van 
toelichting op de concrete samenwerking voor de EP-verkiezingen.  
Met name de laatste jaren is er een toenadering. De ChristenUnie en de SGP opereren in Europa 
binnen de ECR, dus niet onder eigen vlag. We zijn als christelijke partijen een minderheid, ook binnen 
Europa. Daarom gaan we als christelijke partijen samenwerken om het christelijke geluid een stem te 
geven. 
 
Johan Blad KV Veenendaal steunt het voorstel. Hij heeft alleen een kritisch punt. Door de 
berichtgeving op het nieuws en op twitter leek het voorstel al besloten. Er zou iets meer 
terughoudendheid in mogen worden betracht, omdat er tijdens het congres nog over moet worden 
gestemd en beslist.  
Piet Adema antwoordt dat er goed naar de berichtgeving is gekeken. In het nieuwsbericht staat dat 
het gaat om een voorstel dat op het congres wordt besloten. Het is een gevoelige zaak en we nemen 
de opmerking ter harte.  
 
Er zijn geen amendementen ingediend.  
 
Het voorstel is aangenomen.  
 
6. BESPREKING RAPPORT VERNIEUWING PARTIJSTRUCTUUR 
Piet Adema vertelt dat tijdens het vorige congres op 13 april er een peiling is gehouden. Er is toen 
aangegeven dat de Kiesverenigingen meer willen meedenken. Daarom is er een commissie 
samengesteld die functioneert naast het Landelijk Bestuur. Het rapport is aangeboden aan het 
Landelijk Bestuur. In de commissie zijn leden opgenomen die het voorstel steunden, maar ook 
mensen die nog niet achter het voorstel stonden.  
 
Piet Adema nodigt Marcel Benard uit en geeft hem de leiding over de vergadering als technisch 
voorzitter.   
 
Marcel Benard vraagt Piet Adema wat het mooiste is wat er kan gebeuren vandaag.  
Piet Adema antwoordt dat het fijn zou zijn als het voorstel wordt aangenomen. Hij heeft met veel 
mensen gesproken over de partijvernieuwing. Mensen hebben de zorgen gedeeld en er liggen veel 
kansen, maar het is ook begrijpelijk dat er nog zorgen en vragen zijn. We hopen dat we vandaag tot 
een gedragen besluit mogen komen.  
 
Marcel Benard stelt zich voor. Hij wil vooral over dit onderwerp in gesprek gaan met elkaar. Er wordt 
eerst gesproken over het rapport, zodat iedereen een goed beeld heeft over het voorstel.  
 
De 4 leden van de commissie worden op het podium uitgenodigd, te weten: Klaas Tigelaar, Rolf 
Diepeveen, Jouke-Jan de Groot en Tjitske Kuiper.  
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Marcel Benard peilt in de zaal hoe de mensen over het voorstel denken.  
 
 
Redenen om tegen te stemmen: 
Er is onduidelijkheid door de 2 fasen.  
 
Twijfels over het voorstel: 
Is dit de oplossing van het probleem? De oorsprong ligt in het rapport Schipper. Het grondvlak moet 
beter betrokken worden, maar dit voorstel lijkt de afstand tot het grondvlak te vergroten.  
 
Redenen om voor te stemmen: 
Het is een goed gebalanceerd voorstel, maar er is aarzeling over de factor 75. Kan een actieve groep 
leden de vergadering ‘kapen’? Dit kan evt. in de statuten worden vastgelegd. Over dit punt moet nog 
goed worden nagedacht. 
 
Ordening: 

 waarom dit voorstel? 

 wat behelst het voorstel: wat houden fase 1 en 2 in. 

 amendementen en ingediende moties. 

 enkele bijzonderheden (bijv. PpF). 

Marcel Benard geeft Klaas Tigelaar de gelegenheid om het rapport en de werkwijze van de 
commissie toe te lichten.  
 
Klaas Tigelaar vertelt dat de commissie al een tijd bezig is met het voorstel. In het rapport wordt ook 
de voorgeschiedenis beschreven. Bij de start van de ChristenUnie, zo’n 10 jaar geleden, begon de 
discussie al. De ChristenUnie is een partij in ontwikkeling en daarom is er soms verandering nodig.  
Want wat er op papier staat, loopt in de praktijk vaak anders. De hoofdreden voor het voorstel is dat 
wij een partij zijn van mensen/leden. De betrokkenheid uit zich in de gesprekken tijdens de 
congressen. Dit voorstel moet de interne partijdemocratie meer handen en voeten geven.  
Tijdens het vorig congres is er goed geluisterd naar vragen en argumenten en daar zijn 
onduidelijkheden geconstateerd. De stappen bleken te snel en te groot om in één keer te gezet te 
worden. Daarom is de commissie in het rapport op verschillende argumenten ingegaan.  
 
Rolf Diepenveen was tijdens het vorige congres heel erg kritisch. Het voorstel is nu aangepast.  

1. Tijdens gesprekken heeft hij zich gerealiseerd dat het niet alleen om zijn Kiesvereniging gaat, 

maar dat er ook leden en Kiesverenigingen zijn voor wie het anders ligt.  

2. Hij heeft kunnen relativeren dat dit voorstel niet de oplossing is van het probleem en ook niet 

alle zorgen wegneemt, maar de oude situatie handhaven lost het probleem ook niet op.  

Hij kan het voorstel nu steunen doordat: 

 ee toon anders is in dit voorstel; 

 het ‘One man, one vote’ voorstel van tafel is; 

 fase 1 en 2 gesplitst zijn.  

Tjitske Kuiper ontmoet veel bestuursleden in het land. Zij spreekt haar waardering uit naar al die 
mensen die dit werk vrijwillig doen. Er zijn veel Kiesverenigingen die het goed doen, maar er zijn ook 
veel besturen niet meer actief. Deze leden zijn nu niet vertegenwoordigd. Zij hoopt dat de leden meer 
actief zullen worden als ze stemrecht krijgen tijdens een congres. Besturen verdienen het om meer 
ondersteuning van hun leden te krijgen. Besturen kunnen dan ook betrokken leden meenemen naar 
congressen.  
 
Tijdens dit congres wordt er gesproken over het voorstel fase 1.  
 
Klaas Tigelaar geeft aan dat het volgende deel over de statuten en reglementen gaat. De precieze 
uitwerking hiervan zal in juni 2014 plaats vinden.  
Fase 1 houdt in dat de leden zelf een stem hebben, maar ook vertegenwoordigd worden door de 
Kiesvereniging.  
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Wat houdt fase 2 in? 
Jouke-Jan de Groot antwoordt dat er 2 redenen zijn om de partijvernieuwing door te voeren.  
Reden 1: de interne partijdemocratie verbeteren. 
Reden 2: theorie en praktijk overeenstemmen.  
In fase 2 moet er een oplossing gezocht worden voor reden 2. Er zijn verschillende opties mogelijk, 
maar deze worden later uitgewerkt.  
 
Klaas Tigelaar vult aan dat er veel vragen waren over de opheffing van Kiesverenigingen en de 
autonomie. De lokale setting blijft, maar het wordt juridisch anders vastgelegd. In fase 2 wordt hier 
verder over nagedacht.  
 
Vragen uit de zaal over het voorstel van fase 1. 
De reden van het voorstel. 
 
Vraag uit de zaal: zo’n 10% van de leden is actief. Het lijkt erop dat we meer leden een positie willen 
geven, maar hebben de leden daar wel behoefte aan? De meeste mensen zijn lid om de ChristenUnie 
te ondersteunen, het zijn meer donateurs. Als deze leden wel op het congres komen, dan ontvangt hij 
graag tips hoe hij de leden ook naar zijn vergaderingen krijgt! 
 
Rolf Diepenveen geeft aan dat dit heel herkenbaar is. Een betrokken lid komt niet per definitie naar 
een congres of Algemene ledenvergadering. Dit blijft een zorgpunt.  
Klaas Tigelaar brengt in dat er veel leden in de zaal zitten die nu geen stemrecht hebben. Er zijn 
mensen die graag betrokken zijn bij de partij en zij krijgen door de partijvernieuwing een positie en 
stemrecht. Veel bestuurders hebben nu ook geen stemrecht, terwijl zij dit wel graag zouden willen 
hebben.  
 
Roel Kuiper brengt in dat er al voor de fusie een discussie werd gevoerd over dit onderwerp. Er zijn 
nu kansen om op een nieuwe manier te gaan werken en mensen politiek actief te laten zijn. Er is te 
weinig gedaan om het grondvlak te verbreden. Verbind lokale christelijke partijen, zoals kerken e.d. 
aan elkaar. Pak de kans op vernieuwing! 
 
Wat betekent het voorstel? 
 
Vraag uit de zaal: wanneer leden komen om te stemmen, kunnen ze allerlei onderwerpen 
aansnijden. Hoe wordt dat geregeld qua tijd? Nu worden onderwerpen voorbesproken op de 
Kiesvereniging en gekanaliseerd.  
 
Klaas Tigelaar antwoordt dat het juist de bedoeling is dat leden hun stem kunnen laten horen. Via de 
nieuwe reglementen zal de vorm vastgelegd worden.  
 
Vraag uit de zaal: in het voorstel mist een uitleg waarom er nog steeds een afvaardiging van de 
Kiesvereniging naar een congres moet worden gestuurd.  
 
Rolf Diepenveen antwoordt dat sommige leden wel lokaal willen meedenken, maar niet naar een 
congres willen komen. Binnen de Kiesvereniging kan er een discussie gevoerd worden, die 
meegenomen wordt naar het congres.  
 
Tjitske Kuiper vult aan dat het gesprek binnen de Kiesvereniging juist een stimulans kan zijn voor 
leden. Zij weten wat de Kiesvereniging gaat inbrengen tijdens een congres.  
 
Vraag uit de zaal: waarom is er bij de verdeling gekozen voor de 75 factor? Ze heeft moeite met de 
balans van Kiesverenigingen en individuele leden.  
 
Jouke-Jan de Groot reageert dat er in het vorige rapport een tabel heeft gestaan met de uitleg. In het 
huidige rapport is deze tabel verwijderd, omdat het waarschijnlijk meer vragen dan antwoorden op zou 
roepen. Het CDA geeft meer invloed aan leden, de PvdA juist meer aan afgevaardigden. De 
ChristenUnie gaat er tussen in zitten. Het getal is gebaseerd op de opkomstverwachting. De positie 
van leden moet substantieel verbeteren, maar er moet ook recht gedaan worden aan de 
Kiesverenigingen.  
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Vraag uit de zaal: bij een Provinciale Unie vergadering kunnen bijvoorbeeld 30 leden doorslaggevend 
zijn bij een beslissing. Ze wil niet regeren vanuit angst, maar er zouden mensen een besluit kunnen 
kapen.  
 
Jouke-Jan de Groot antwoordt dat als de helft van de Kiesverenigingen aanwezig zou zijn, de leden 
minder invloed hebben. Hoe minder Kiesverenigingen er aanwezig zijn, hoe meer invloed de 
individuele leden hebben. Hij zal dit signaal meenemen in de verdere uitwerking.  
 
Vraag uit de zaal: kunnen alleen leden die geaccepteerd zijn en betaald hebben stemmen? 
 
Jouke-Jan de Groot geeft aan dat deze vraag in de uitwerking verder wordt uitgewerkt. Suggesties 
hierover zijn altijd welkom.  
 
Vraag uit de zaal: er is veel onduidelijkheid over het voorstel. Waarom niet allebei de fases in één 
keer? Waar zeggen we ja tegen? En beslissen de leden over het lot van de Kiesvereniging? Graag 
nadere invulling over fase 2. Voor wie is het stemrecht, hoe zijn de verhoudingen met stemmen en wat 
is de positie van PerspectieF? 
 
Rolf Diepenveen antwoordt dat fase 1 juist heel duidelijk is. Fase 2 is de juridische invulling, daar 
komt ook de positie van de Kiesvereniging aan de orde. Het kan zijn dat de positie van de 
Kiesvereniging verandert, maar misschien ook niet. Als de problemen maar worden opgelost.  
 
Reactie uit de zaal: laten we doorpakken en het voorstel aannemen. Laten we vertrouwen hebben in 
het voorstel. 
 
Reactie uit de zaal: er wordt de suggesties gewekt dat we lid zijn van een plaatselijke Kiesvereniging, 
maar we zijn lid van de landelijke partij. In de brief die verstuurd gaat worden naar alle leden, zoals in 
de procedure vermeldt, niet vermelden dat ze lid worden van de landelijke partij, maar dat ze al lid 
zijn.  
 
Marcel Benard geeft de leiding van de vergadering weer terug aan Piet Adema.  
 
INTERMEZZO 
Dico Baars, nr. 2 op de lijst in Zederik, houdt zijn elevator pitch.  
 
Piet Adema nodigt Jop Douma uit om iets over de campagne te vertellen.  
 
Opwekking 454 wordt gezongen.  
 
PAUZE 
 
PARALELLE SESSIE: IN GESPREK MET DE TK-FRACTIE OVER DE PARTICIPATIESAMENLEVING 

 
Na de pauze is er nog gelegenheid om vragen te stellen over het rapport.  
 
Marcel Benard stelt een vraag aan de commissie. Als er nu voor fase 1 wordt gestemd en in fase 2 
wordt er gestemd over de Kiesverenigingen. Wie stemt dan over het 2

e
 voorstel? 

 
Klaas Tigelaar verwijst naar het rapport.  Daar staat in beschreven dat leden vanaf 01-01-2015 
stemrecht krijgen. In het najaar van 2014 zal het voorstel voor fase 2 uitgewerkt zijn. Daar stemmen 
de Kiesverenigingen over. De Kiesverenigingen zullen dus over de Kiesverenigingen stemmen.  
 
Motie Kiesvereniging Wierden-Enter: 
 
Dhr. Maat KV Wierden-Enter: het bestuur is bang dat de lokale Kiesvereniging leden gaat verliezen 
als dit voorstel door gaat. De Kiesverenigingen vormen samen een landelijke ChristenUnie. De leden 
worden automatisch lid van de landelijke ChristenUnie. Hij heeft moeite met het stemrecht voor de 
leden. Hij ziet liever een ledenraadpleging waaraan de besturen van de Kiesverenigingen zich kunnen 
conformeren.  
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Tjitske Kuiper geeft aan dat de Kiesverenigingen de kwaliteit van leden juist kunnen inzetten en 
samen naar een congres kunnen gaan. Daardoor worden de leden gestimuleerd, omdat ze in alle 
aspecten betrokken worden.  
 
Dhr. Maat KV Wierden-Enter: de leden zijn niet gemotiveerd om mee te gaan naar een congres. De 
leden uit het midden van het land zijn meer vertegenwoordigd tijdens het congres dan leden uit de 
uithoeken van het land.  
 
Rolf Diepenveen antwoordt dat dit probleem niet op te lossen is. Het is een kwestie van vertrouwen.  
 
Dhr. Maat KV Wierden-Enter: hij vindt het belangrijk dat de positie van de lokale Kiesverenigingen 
gewaarborgd wordt met eigen statuten. Hij heeft slechte ervaring met zaken naar het landelijk bureau 
over te laten gaan, zoals contributie en ledenadministratie.  
 
Marcel Benard geeft aan dat dit een onderdeel is van fase 2. Er wordt nu alleen een besluit genomen 
over leden die landelijk lid worden en stemrecht krijgen.  
 
Opmerking uit de zaal: het tijdpad is te lang. Doe het hele proces in één keer.  
 
Opmerking uit de zaal: fase 1 wordt nu gesteund, maar waak ervoor dat de plaatselijke 
Kiesvereniging zijn eigen structuur behoudt.  
 
Klaas Tigelaar: de uitwerking van fase 1 zal voor juni 2014 plaats vinden. Ondertussen zal fase 2 
worden opgestart. De kritische noten uit de zaal zullen daarin worden meegenomen. 
 
Vraag uit de zaal: is het juridisch mogelijk dat een Kiesvereniging wordt opgeheven en dat het saldo 
van de kas naar de landelijke kas over gaat? 
 
Jouke-Jan de Groot antwoordt dat dit zo in de huidige statuten staat beschreven.  
 
Opmerkingen uit de zaal:  

 Geen bezwaar om een afdeling te worden in fase 2. 

 Kan gegarandeerd worden dat er zoveel mogelijk leden zich uit kunnen spreken en kunnen 

stemmen bijvoorbeeld via mail of post? 

 De rol van lokale politici is niet duidelijk in fase 1. Als lokale politicus mag je niet stemmen op 

het congres. Daarom is het stemrecht voor veel lokale politici heel belangrijk.   

 de verwarring over fase 1 heeft gevolgen voor fase 2. Het is belangrijk om vooraf aan te geven 

wat er gaat gebeuren met de contributie bijvoorbeeld. Trek lering uit de ervaringen van andere 

organisaties, zoals de PCOB. 

Klaas Tigelaar antwoordt dat bovenstaande punten verder worden uitgewerkt in fase 2.  
 
7. VOORSTEL VERNIEUWING PARTIJSTRUCTUUR 
 
Amendement PerspectieF: 
 
Maarten van Ooijen, voorzitter PerspectieF: het hybride systeem is een goed voorstel, alleen moet 
PerspectieF daar nog in worden verwerkt. Een aantal PerspectieF leden zijn geen lid van de 
ChristenUnie. De minimumleeftijd bij de ChristenUnie is 18 jaar, maar bij PerspectieF is dit 12 jaar.  
De groep jongeren tussen de 12 en 18 jaar en de jongeren die alleen lid zijn van PerspectieF hebben 
straks geen stemrecht. Daarom zou hij graag zien dat er 5% (nu is dit 10%) van het aantal stemmen 
voor PerspectieF wordt gereserveerd.  
 
Klaas Tigelaar geeft aan dat er niet voor deze wijze gekozen is. Officieel mag PerspectieF niet 
meestemmen, maar de inbreng wordt zo gewaardeerd dat ze daarom stemrecht hebben gekregen. 
Veel leden zijn combilid, waardoor zij 3 keer hun stem zouden kunnen uitbrengen. De combi-leden en 
de bestuursleden mogen wel meestemmen. Daarnaast kan PerspectieF nog steeds moties en 
amendementen blijven indienen.  
 
Formele gedeelte: moties en amendementen 
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Motie Wierden: behoud huidige structuur 
 
Dhr. Maat KV Wierden-Enter: hij wil richting geven aan een alternatief. Als dat op een andere wijze 
gewaarborgd kan worden, dan zal hij de motie intrekken. Hij wil dat alle leden stemrecht krijgen, ook 
vanuit huis.  
 
Klaas Tigelaar antwoordt dat dit niet gegarandeerd kan worden. Het is nogal een grote wijziging.  
 
Piet Adema vult aan dat het een kostbare operatie gaat worden. Er kan geen toezegging gedaan 
worden. De vraag is te ingewikkeld.  
 
De motie blijft staan.  
 
Marcel Benard besluit dat het om een stemverklaring gaat.  
 
Amendement Hellendoorn: niet twee, maar één fase 
 
Marcel Benard geeft aan dat het amendement wordt gezien als oproep om tegen te stemmen. Er 
wordt niet over dit amendement gestemd. Het amendement wordt gezien als een stemverklaring.  
 
Amendement PerspectieF: laat het congres PerspectieF vasthouden 
 
Maarten van Ooijen, voorzitter PerspectieF: de dubbeling van het stemmen is niet wat PerspectieF 
beoogt. Zij willen juist dat de mensen die alleen PerspectieF lid zijn de mogelijkheid krijgen om te 
stemmen. Het is onwenselijk om een groep categorisch uit te sluiten.  
 
Maarten Balk KV Rotterdam is voor het voorstel van het Landelijk Bestuur, maar ook voor het 
amendement van PerspectieF. Het is belangrijk dat jongeren erbij betrokken worden en dat zij ook 
naar het congres toe komen.  
 
Henk v/d Molen KV Lelystad steunt het amendement van PerspectieF. Plaatselijk is het gelukt om 
jongeren actief te krijgen, maar het blijft een uitdaging om meer jongeren erbij te betrekken.  
 
Klaas Tigelaar geeft aan dat de argumenten kloppen en dat het niet om de waardering van de 
jongeren gaat, maar de leeftijd van 18 jaar is ook vanwege het stemrecht. We willen jongeren een plek 
geven op het congres, maar dit is blijkbaar niet voldoende. Het Landelijk Bestuur wil het amendement 
wel overnemen en verder vorm geven in de uitwerking.  
 
Dhr. v/d Ven: het is een principe punt. Invloed op het congres uitoefenen gaat via het lidmaatschap. 
PerspectieF is een onafhankelijke, zelfstandige groep die geen stemrecht  op het congres hoort te 
krijgen.  
 
Jaap Oudes KV Katwijk vindt de 5% niet in verhouding staan. Naar zijn mening moet dit percentage 
omlaag.  
 
Kees Smits KV Maassluis: als de Bestuurdersvereniging geen stemrecht krijgt, dan vindt hij dat 
PerspectieF ook geen stemrecht hoort te krijgen.  
 
Marcel Benard: het amendement wordt gewijzigd. De 5% zal gewijzigd worden naar een nader te 
bepalen percentage in overleg tussen het Landelijk Bestuur en PerspectieF.  
 
Voorstel vernieuwing partijstructuur 
 
Kees Smits KV Maassluis: hij is het eens met fase 1. Hij zou graag zien dat de brief die leden in het 
najaar van 2014 krijgen, waarin vermeld wordt dat de leden lid worden van de landelijke ChristenUnie, 
niet wordt verstuurd. 
 
Marcel Benard geeft aan dat de brief onderdeel uitmaakt van het proces.  
 
Johan Blad KV Veenendaal vindt het jammer dat het amendement van Hellendoorn is 
doorgeschoven. Hij gaat tegen het voorstel stemmen, omdat hij er voorstander van is om de fases in 
één te schuiven.  
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Ard Kleijer, Bestuurdersvereniging: het is een goed en evenwichtig voorstel. Hij geeft 
complimenten aan de samenstelling van de commissie. Dit voorstel vindt hij getuigen van goede 
verbindingen tussen lokaal en landelijk.  
 
Willem van Grootheest KV Woudenberg: de kloof tussen de basis en de top kleiner maken is een 
verruiming van de mogelijkheden. De toekomst zal uitwijzen of dit ook gaat werken.  
 
Kees Demoed KV Alphen a/d Rijn zal tegen gaan stemmen. Zijn voorstel is om met een nieuw 
voorstel te komen na de Gemeenteraadsverkiezingen.  
 
Miranda Grinwis KV Goeree-Overflakkee vindt dat er teveel losse eindjes zijn. Zij stelt voor om eerst 
met een compleet pakket te komen.  
 
Maarten van Ooijen, voorzitter PerspectieF: PerspectieF zal het voorstel steunen. Hij vond het zelf 
jammer dat hij als jong lid geen stemrecht en invloed had. Er is nu beweging in de cultuur en hij hoopt 
dat mensen zich meer thuis gaan voelen.  
 
Klaas Tigelaar: de brief aan de leden zal in zorgvuldigheid worden opgesteld en juridisch correct. 
Tijdens het vorige congres was juist veel discussie over de 2 fasen in één keer, daarom is er nu 
gekozen voor een zorgvuldig uitgewerkte 1

e
 fase en de 2

e
 fase zal daarna worden uitgewerkt. Dit zal 

ook zo blijven omdat dit tijdens het vorige congres zo is aangegeven tijdens de stemming.  
 
Amendementen: 
 
Amendement 2: Laat het congres PerspectieF vasthouden.  
5% veranderen in een nader te bepalen percentage.  
Aangenomen. 
 
Hugo Scherff KV Amsterdam: punt van orde. Als de statutenwijzigingen er straks liggen, kunnen de 
uitspraken van dit congres nog niet bindend zijn. Het getal 75 kan dus nog veranderen? 
 
Marcel Benard geeft aan dat het is uitgesproken.  
 
Voorstel Vernieuwing partijstructuur 

Aangenomen. 
 
Motie: Mogelijkheid tot behoud huidige structuur (Wierden-Enter) 
Verworpen.  
 
Piet Adema nodigt Marcel Benard uit op het podium. Hij krijgt een bos bloemen uitgereikt als dank 
voor zijn bijdrage.  
 
Piet Adema geeft nog een speciaal welkom aan Arie Slob, Joël Voordewind en Ruth Peetoom, 
voorzitter van het CDA.  
 
8. BEHANDELING RESOLUTIES 
Dit agendapunt wordt niet behandeld. Er zijn geen resoluties ingediend.  
 
INTERMEZZO 
 
Els Kooij, lijsttrekkers in IJsselstein, houdt haar elevator pitch.  
 
12. SPEECH POLITIEK LEIDER ARIE SLOB 
Arie Slob geeft een speech voor het congres. De speech is te zien op de website van de 
ChristenUnie.  
 
15. SLUITING CONGRES 
Het slotwoord is aan de voorzitter, Piet Adema.  
 
Opwekking 404 wordt gezongen.  
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De voorzitter sluit de vergadering met dankgebed en wenst een ieder wel thuis. 


