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Aanleiding 
In het voorjaar van 2011 zijn zeven leden van het Landelijk Bestuur periodiek aftredend: 
 
Joop Alssema 
Jacques Christiaanse 
Shamir Ceuleers 
Dick van Dijk 

Peter van Duijvenbode 
Sandra Korteweg-Vermeer 
Marja Sijpestein-de Gelder 
 

 
In het kader van art. 14a lid 1 van het Reglement Uniecongres is het de taak van het Landelijk Bestuur 
om het Uniecongres te dienen met het doen van een enkelvoudige voordracht per vacature. Verder is 
het de taak van het Uniecongres om de omvang van het bestuur vast te stellen (art. 8 lid 1 Statuten 
ChristenUnie).  
 
Achtergrond en overweging 
Op de agenda van het Uniecongres d.d. 14 mei 2011, staat onder meer de meerjarenbeleidsnota. 
Onderdeel daarvan is het voorstel tot het aanpassen van de partij- en bestuursstructuur. Met het oog 
op dit laatste, voorziet het Landelijk Bestuur dat het in de loop van 2011 nieuwe bestuurs- en 
bestuurdersprofielen vaststelt. Het bestuur acht het logisch en wenselijk dat nieuwe leden van het 
bestuur met behulp van deze nieuwe profielen aangezocht en voorgedragen worden. In dat licht stelt 
het Landelijk Bestuur dan ook voor om de zittende, aftredende leden waar mogelijk voor een nieuwe 
periode te herbenoemen.  
 
De leden Van Dijk (internationaal secretaris), Van Duijvenbode en Korteweg-Vermeer (vice-voorzitter) 
zijn aftredend en hebben aangegeven voor een tweede termijn beschikbaar te zijn. Zij zijn allen lid van 
het Landelijk Bestuur sinds 28 april 2007. De leden Ceuleers en Sijpestein-de Gelder zijn niet voor 
een tweede termijn beschikbaar.  
 
De leden Alssema en Christiaanse zijn sinds 23 november 2003 lid van het Landelijk Bestuur. Op 28 
april 2007 werden zij voor een tweede termijn herbenoemd. Gezien bovengenoemde achtergrond en 
overweging, stelt het bestuur voor om hun zittingstermijn voor de duur van één jaar te verlengen. 
  
Voorstel 
Het Landelijk Bestuur stelt voor om: 

1. de omvang van het Landelijk Bestuur tot aan het voorjaarscongres van 2012 vast te stellen op 
10 personen, 

2. de volgende personen voor te dragen voor benoeming in de functie van algemeen bestuurslid 
voor de periode van vier jaar, waarbij een wegingmoment is ingebouwd in het licht van de 
nieuwe bestuursstructuur: 

a. Dick van Dijk, 
b. Peter van Duijvenbode, 
c. Sandra Korteweg-Vermeer en 

3. de zittingstermijn van de volgende personen met één jaar te verlengen: 
a. Joop Alssema en 
b. Jacques Christiaanse. 

 
Tegenkandidatuur 
Conform het Reglement Uniecongres, kunnen tegenkandidaturen worden ingediend door 
kiesverenigingen, conform de regeling voor het indienen van amendementen (zie art. 12 Reglement 
Uniecongres). De termijn voor het indienen van tegenkandidaturen sluit op vrijdag 29 april 2011, om 
12u00. 


