
Agenda Ledenvergadering Bestuurdersvereniging 
19 mei 2017 

 

Opening 

1. Verslag ledenvergadering 23 april 2016 

2. Jaarverslag 2016/2017 (ter kennisname) 

3. Jaarplan 2017/2018 (ter kennisname) 

4. Financiën:  

a. Jaarrekening 2016  

b. (Her)benoeming kascommissie 

c. Begroting 2017 (ter kennisname) 

5. Afscheid en (her)benoeming bestuursleden 

6. (evt) Resoluties 

7. Rondvraag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 



 
1. Verslag ledenvergadering Bestuurdersvereniging op 23 april 2016 

 

 

Opening 
 
Voorzitter Ard Kleijer heet de aanwezige bestuurders van harte welkom. Vanwege de combinatie met het 
partijcongres heeft een inhoudelijke opening en overdenking al plaats gevonden. Aangekondigd wordt dat er 
een motie aan de agenda is toegevoegd. Deze motie is nagezonden en zal in de agenda als agendapunt 
vier worden toegevoegd. De gewijzigde agenda wordt daarop vastgesteld. 

 
1. Verslag ledenvergadering 25 april 2015 
 

Er zijn zowel tekstueel als naar aanleiding van geen opmerkingen over het verslag van de ledenvergadering. 
Het verslag wordt hierop vastgesteld. 

 
2. Jaarverslag 2015/2016 (ter kennisname)  
 

Het jaarverslag wordt ter kennisname aangeboden. Inhoudelijk levert het jaarverslag geen vragen of 
opmerkingen op.   

 
3. Jaarplan 2016/2017 
 

De voorzitter benoemd kort de kernpunten uit het jaarplan. Door de groei van de vereniging willen we 
inzetten op meer ontmoeting. Daartoe bestaat er nu de mogelijkheid om, wanneer er niet via andere 
middelen in de kosten kan worden voorzien, een subsidie aan te vragen. Deze moet gericht zijn op het 
onderling versterken van contact tussen fracties. 

 
Het onderwijsaanbod van het Opleidingscentrum is in afstemming met de Bestuurdersvereniging 
vormgegeven. Daarin worden steeds vaker digitale manieren van leren gecombineerd met een 
cursusmoment pp locatie.  

 
Er wordt gewerkt aan een nieuwe site voor zowel bestuurders als besturen. Deze site zal interactiever 
worden dan het huidige Intranet en biedt meer mogelijkheden om gericht te zoeken naar informatie. 
Informatie kan ook beter worden gerangschikt en actueel worden gehouden. De site zal in het najaar 
operationeel zijn en heeft een soortgelijke werking als Facebook. De informatie blijft, zoals ook nu het geval 
is, alleen toegankelijk na inloggen.  

 
Er is extra budget uitgetrokken voor ondersteuning waardoor effectief de formatie met een dag is uitgebreid. 
De handreikingen, modelmoties en persberichten worden door de leden erg gewaardeerd en we willen deze 
mogelijkheid dan ook graag verbreden.  

 
De Bestuurdersvereniging denkt actief mee met het ministerie van Binnenlandse zaken en doet dat ook in 
samenwerking met de andere bestuurdersverenigingen. Op dit moment nemen, met uitzondering van de SP, 
alle partijen deel aan dit overleg. De onderwerpen die worden besproken hangen samen met de agenda 
“Lokale democratie.” Tot voor kort waren alleen de Wethoudersvereniging en raadslid.nu gesprekspartners 
van het ministerie.  

 
Vanuit de vergadering komen er geen vragen over het jaarplan en de gegeven toelichting. 

 
4. Motie Lagere contributie voor nieuwe generatie politici 
 

De heer Frank Visser (Haarlem) heeft op de vorige vergadering gevraagd hoeveel steunfractieleden de 
ChristenUnie kent. Velen daarvan zijn geen lid van de Bestuurdersvereniging en missen daardoor ook de 
toegang tot kennis en ontvangen geen mail. Volgens de heer Visser zouden ze er wel volwaardig bij moeten 
horen. Hij geeft aan dat er mogelijk sprake is van een financiële drempel en roept het bestuur op om te 
onderzoeken hoe dit bezwaar kan worden weggenomen. We moeten goed beseffen dat het gaat om 
vrijwilligers die geen vergoeding krijgen. Daarnaast zal het ook zo zijn dat er in de steunfractie potentiële 
raads- en statenleden voor de toekomst zitten. In een mailwisseling zijn in zijn richting ook zorgen geuit over 
het verplichte karakter van lidmaatschap van deze groep. De voorzitter geeft aan dat het bestuur in overleg 
met het WI zal kijken naar de mogelijkheden. Dit laatste overleg is nodig omdat er op dit moment per lid 36 



euro wordt afgedragen aan het WI. Daarna zal er een voorstel worden gepresenteerd aan de leden. De 
indiener van de motie geeft aan het bestuur in de gelegenheid te stellen met een voorstel te komen.  

 
De heer Wim Stam (De Ronde Venen) merkt op dat er een onderscheid is tussen vertegenwoordigers. In 
een aantal gevallen zijn er ook fractieondersteuners. Deze hebben een andere positie als de 
steunfractieleden en ook kennen vaak wel een vergoeding. Alleen spreken van steunfractieleden doet dus 
geen recht aan de bestaande praktijk. 

 
De heer Heimen Schuring (Barneveld) geeft aan niets te voelen voor het verplichte karakter van 
lidmaatschap. Mocht dit onderdeel uit blijven maken van de motie dan kan hij niet anders dan 
tegenstemmen. De heer Visser reageert als hoofdindiener van de motie met de herhaling dat hij de motie 
heeft ingetrokken.  

 
5. Financiën 
 

a. Jaarrekening 2015 
De penningmeester Govert van Bezooijen spreekt van een goed jaar voor de ChristenUnie. Door de 
verkiezingen hebben we extra Statenleden, nieuwe gedeputeerden en bestuurders in de waterschappen. 
Daardoor nemen ook de inkomsten toe. Ook het congres heeft een beter resultaat gehad dan eerder was 
voorzien. De middelen zijn ingezet voor extra ondersteuning en het batig saldo is toegevoegd aan de 
algemene reserve. De kascommissie, bestaande uit de heren Berends en Oosterveld, heeft de stukken 
gecontroleerd en in orde bevonden en stelt de vergadering voor om het bestuur te dechargeren. De 
vergadering meent dit voorstel over. 

 
b. (Her)benoeming kascommissie 
De kascommissie zoekt vanwege het reglementair terugtreden van de heer Oosterveld uit de kascommissie 
een nieuw lid en twee plaatsvervangende leden. Vanuit de vergadering meldt zich mevrouw Jolien Elshof, de 
heren Ben Visser en Gert van den Berg zijn plaatsvervangend lid. 

 
c. Begroting 2016 (ter kennisname) 
In de begroting is een onttrekking opgenomen voor het nieuwe intranet en de uitbreiding in de formatie. De 
begroting ligt hier ter kennisname voor en levert geen vragen op.  

 
6. Afscheid en (her)benoeming bestuursleden 
 

Binnen het bestuur ontstaat door het terugtreden van Wolbert Meijer een vacature voor de provincie 
Overijssel. De voorzitter memoreert dat Wolbert al een tijd niet meer werkzaam is in het politiek bestuur. 
Daaraan komt binnenkort verandering omdat hij is voorgedragen als wethouder in de gemeente Heerde. De 
voorzitter dankt Wolbert voor zijn inzet.  

 
De eerste termijn van Govert van Bezooijen loopt af. Govert heeft aangegeven niet in aanmerking te willen 
komen voor een nieuwe termijn. De voorzitter geeft aan dat Govert een stabiele en constante factor is 
geweest in het bestuur en wenst hem, onder dankzegging voor alles wat hij voor het bestuur heeft betekend, 
veel wijsheid bij alle werkzaamheden die hem te doen staan.  

 
Voor de vacatures stelt het bestuur  voor in de vacature Overijssel te benoemen Bert Tijhof en in de vacature 
Gelderland Ingrid Slaa. De vergadering stemt hiermee in. 

 
Omdat de voorzitter zelf ook voor herbenoeming in aanmerking komt draagt hij het woord over aan de vice-
voorzitter. Voor herbenoeming hebben zich gekandideerd Ard Kleijer en Jolanda de Heer. Beide krijgen het 
vertrouwen van de vergadering. 

 
6. Rondvraag 
 

Rita Visscher (Zaanstad) vraagt het bestuur om na te denken over de bijdrage van wethouders die in deeltijd 
werken. Concreet vraagt zij de bijdrage af te stemmen op het percentage van de baanomvang. De voorzitter 
zegt toe dit mee te nemen naar het bestuur. 
 
 
 
 
 
 



 
2. Jaarverslag Bestuurdersvereniging 2016/2017  

 

 
Een verslag van de activiteiten van de Bestuurdersvereniging in 2016/2017 is hier te downloaden op 
intranet.  Het bestuur vraagt de ledenvergadering het jaarverslag voor kennisgeving aan te nemen. 
 

 

 
3. Jaarplan 2017/2018 

 

 
Het bestuur vraagt  de ledenvergadering het jaarplan 2017/2018 ‘Doorgroeien´ voor kennisgeving aan te 
nemen. Het jaarplan is hier te downloaden. 

 
 

 
4. Financiën 

 

 
a. Jaarrekening 2016 
De jaarrekening 2016 is hier te downloaden. De penningmeester zal een korte toelichting geven en de 
kascommissie doet verslag van haar bevindingen. De verklaring van de kascommissie is hier te downloaden. 
Het bestuur vraagt de ledenvergadering de jaarrekening 2016 goed te keuren. 
 
b. (Her)benoeming kascommissie 
De kascommissie bestond uit:  
Theo Berends (lid, aftredend) 
Jolien Elshof-Rook  
 
Voor de komende controle van de boeken over 2017 wordt staande de vergadering een nieuwe 
kascommissie benoemd, bestaande uit twee leden (Jolien Elshof-Rook en een nieuw lid) en 2 
plaatsvervangende leden.  
  
c. Begroting 
In de bijlage is ter kennisname de begroting 2017 opgenomen.  
 

 

5. Afscheid en h(er)benoeming bestuursleden 
 

 
Achtergrond 
Bestuursleden worden door de leden uit hun midden verkozen voor de periode van vier jaren en zijn 
eenmaal herkiesbaar.  
 
Voorstel 
In 2017 loopt de eerste termijn van twee bestuursleden af, te weten van Catrien Venema-van der Heide 
(Drenthe) en Jan de Wit (Noord-Holland, vice-voorzitter). Het bestuur is blij dat beiden beschikbaar zijn voor 
een tweede termijn, en stelt de leden voor akkoord te gaan met een herbenoeming. Omdat Jan de Wit zich 
met name richt op het vice-voorzitterschap van de vereniging, is er wel een vacature opengesteld voor 
Noord-Holland. Het bestuur stelt de leden voor akkoord te gaan met de voordracht van Johan Paul de Groot 
(raadslid Hollands Kroon en fractiemedewerker Statenfractie Noord-Holland).  
 
In 2016 loopt ook de tweede termijn van bestuurslid Jaap van Ginkel af (Zeeland). Hij is daarom aftredend. 
Er zijn helaas geen sollicitaties vanuit Zeeland binnengekomen op de opengestelde vacatures. Het bestuur 
stelt voor deze vacature voorlopig vacant te laten. 
 

https://intranet.christenunie.nl/l/library/download/1117291?format=save_to_disk
https://intranet.christenunie.nl/l/library/download/1117289?format=save_to_disk
https://intranet.christenunie.nl/l/library/download/1117285?format=save_to_disk
https://intranet.christenunie.nl/l/library/download/1117287?format=save_to_disk


                       
                                 
   
 
  
Tegenkandidaten 
Overeenkomstig het huishoudelijk reglement van de vereniging, is het mogelijk een tegenkandidaat voor te 
dragen. De voordacht dient gesteund te worden door minimaal 10 leden. Indien er geen tegenkandidaten 
zijn stelt het bestuur u tijdens de ledenvergadering van 19 mei 2017 voor deze kandidaten te 
(her)benoemen. 

 

Rooster van aftreden 

  Jaar van aftreden/herverkiezing 

Bestuurslid (verkozen in..) 2017 2018 2019 2020 

Ynze de Boer - Fryslȃn (najaar 2014)  X (herv)   

Roelie Bosch – Flevoland (najaar 2014)  X (herv)   

Jaap van Ginkel - Zeeland (najaar 2009) X (aftr)     

Jolanda de Heer - Utrecht (voorjaar 2012)    X (aftr) 

Niels Joostens - Groningen (voorjaar 2011)    X (aftr)  

Ard Kleijer - Voorzitter/Gelderland (voorjaar 2012)    X (aftr) 

Izak Koedoot - Noord-Brabant (voorjaar 2011)    X (aftr)  

Ingrid Slaa - Gelderland (voorjaar 2016)    X (herv) 

Bert Tijhof – Overijssel (voorjaar 2016)    X (herv) 

Catrien Venema – Drenthe (voorjaar 2013)  X (herv)    

Jan de Wit – Noord-Holland (voorjaar 2013)  X (herv)    

Frans van Zaalen – Zuid-Holland (najaar 2014)  X (herv)   

          Johan Paul de Groot 
          Raadslid Hollands Kroon
  

Catrien Venema- van der Heide 
Steunfractielid Midden-Drenthe 
(herbenoeming)  

Jan de Wit 
Raadslid Hilversum 
(herbenoeming) 



Bijlage: Begroting 2017 

Bestuurdersvereniging ChristenUnie 

Begroting 2017 

     

     

  

BEGROTING BEGROTING WERKELIJK 

  

2017 2016 2016 

INKOMSTEN         

Contributies 

 

245.000 238.981 245.253 

Onttrekking algemene reserve 

 

2.705 17.000 17000 

Rente 

 

750 1.510 854 

Giften 

 

     
TOTAAL   248.455 257.491 263.107 

  

 

      

  

 

      

UITGAVEN         

Kosten adviseurs raads- en statenleden 

 

123.461 129.765 119.088 

Kosten huisvesting, ict & algemene personeelskn.  

 

27.220 27.738 27.631 

Kosten derden (voorheen acc.kn) 

 

800 500 542 

Totaal personeelskosten   151.481 158.003 147.261 

  

 
      

Afdracht WI donaties 

 

27.504 27.738 27.792 

Afdracht WI Groen (voorheen Denkwijzer) 

 

8.750 8.750 8.750 

Opleidingscentrum 

 

33.207 32.465 32.845 

Totaal afdrachten   69.461 68.953 69.387 

  

 
      

Kosten voorziening congres 

 

12.750 12.750 12.750 

Kosten bijeenkomsten 

 

7.000 9.000 8.470 

Totaal activiteiten   19.750 21.750 21.220 

  

 
      

Partijbureau bronnen/abonnementen 

 

263 300 263 

Bestuurskosten 

 

1000 300 1.196 

Eenmalige kosten nieuwe website 

 

- 5.000 3816 

Totaal Overige kosten   1.263 5.600 5.275 

  

 
      

Oninbare contributies 

 

1.500 1.000 751 

Hardheidsclausule 

 

4.000 1.300 3.986 

Totaal Oninbare vorderingen   5.500 2.300 4.738 

Onvoorzien 

 

1.000 1.000 0 

  

 

      

  

 

      

  

 

      

RESULTAAT in € (+ is winst, - verlies)   0 83 15.226 

  

 

      

TOTAAL   248.455 257.325 247.881 


