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Beste Leden, 

 

Namens het bestuur doe ik hierbij verslag van de activiteiten in 2017. 

 

In het verslagjaar 2017 vonden in maart de Tweede Kamerverkiezingen plaats waarbij 5 zetels 

werden behaald. Daarna is de ChristenUnie deelnemer geworden in de coalitie en hebben we 2 

ministers, waaronder een vicepremier, en een staatssecretaris mogen leveren. 

 

Vergaderingen Bestuur 

Ons bestuur kwam in 2017 drie keer in vergadering bijeen, in combinatie met de fractie 

Maassluis. Belangrijke onderwerpen in de bestuursvergaderingen waren in 2017: 

1. Oprichting van de projectgoep ChristenUnie Midden-Delfland: deelname onderzoeken en 

opstarten mogelijke deelname aan gemeenteraadsverkiezingen 2018. 

2. De voorbereidingen voor gemeenteraadsverkiezingen van 2018.  

3. Het opzetten van een permanente selectiecommissie. 

4. Op 28 oktober is besloten tot het meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Midden-

Delfland. 

 

Projectgroep CUMD  

Op 10 mei is de projectgroep gestart met een infoavond, hierbij was ook de adviseur vanuit het 

Partijbureau aanwezig. Daarin is besloten om actief kandidaten te inventariseren en opstarten 

van de eerste deelname aan gemeenteraadsverkiezingen 2018. Hierna heeft de 

selectiecommissie zeer actief meegeholpen om een goede kandidatenlijst op te stellen. 

Na een gedegen voorbereiding heeft de projectgroep ChristenUnie Midden-Delfland op 

donderdag 26 oktober de aanbeveling naar het bestuur gedaan om in de gemeente Midden-

Delfland met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 mee te doen.  

 

Campagnecommissie 

Er is zowel in Maassluis als in Midden-Delfland een campagnecommissie gestart. Beiden hebben 

vele activiteiten mogen organiseren, hierbij enkele van 2017 uitgelicht: 

Maassluis: diverse malen per jaar een afvalprikactie in een wijk.  

Op zaterdag 7 oktober waren we op de Furieade aanwezig met een stand op de Noordvliet, de 

start van de campagne in Maassluis. De ChristenUnie Maassluis was op vele (maatschappelijke) 

bijeenkomsten vertegenwoordigd waardoor we ons verkiezingsprogramma in praktijk brachten. 

Verder is gestart met de website voor Midden-Delfland.  

 

Ledenvergaderingen 

Er zijn in 2017 drie ledenvergaderingen geweest. De voorjaarsvergadering op 30 maart waarin 

de diverse verkiezingscommissies zijn benoemd. Op 28 september is de kandidatenlijst van 

Maassluis vastgesteld en op 16 november is de kandidatenlijst van Midden-Delfland en het 

(concept) verkiezingsprogramma Maassluis vastgesteld. 

Verder werd er gesproken over de diverse ontwikkelingen in Maassluis en Midden-Delfland.  

 

Nieuwsbrief 

De nieuwsbrief is 6 keer uitgegeven. Daarnaast konden belangstellenden zich opgeven voor de 

info-mail van Roy Ringeling (lijsttrekker Midden-Delfland) om op de hoogte te blijven van de 

voortgang rond de gemeenteraadsverkiezingen daar. 
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Werk van de fractie 

Namens de ChristenUnie hebben John Dolstra en Klarie Oosterman-Feenstra als raadslid en 

Marian de Jong-Klein en Leo van der Wel als steunraadslid het gemeenteraadswerk in Maassluis 

verricht.  

 

Samenstelling bestuur 

Eind 2017 bestond het bestuur van de afdeling Maassluis/ Midden-Delfland uit: 

John Dolstra (voorzitter a.i.), Bram Vreugdenhil (penningmeester), Marianne van der Kooij 

(secretaris), Klarie Oosterman (alg. lid), Roy Ringeling (alg. lid), Marian de Jong (alg. lid) en Leo 

van der Wel (alg. lid). 

Totdat de vacature van voorzitter is ingevuld is afgesproken dat John deze functie a.i. blijft 

waarnemen. 

 

Aantal leden 

Per 31 december 2017 telt de afdeling 101 leden  

Leden uit Maassluis:    58 

Leden uit Midden-Delfland:   43 

Waarvan Maasland:   22 

 Schipluiden:   6 

 Den Hoorn:   15 

 

In 2017 heeft 1 lid het lidmaatschap opgezegd. Er zijn 15 nieuwe leden ingekomen. 

 

Vooruitblik 2018 

Het jaar 2018 zal vooral in het teken staan van de Gemeenteraadsverkiezingen. Hierbij willen 

we ons inzetten om ook in Midden-Delfland een raadszetel te behalen bij de verkiezingen en 

zodoende deel uitmaken van de politiek in Midden-Delfland. 

Ook willen we nog meer inzetten op de zichtbaarheid van de ChristenUnie in Maassluis en 

Midden-Delfland.  

 

Ook in 2017 hebben we ervaren dat we gedragen worden door een liefdevolle en machtige God! 

 

 

Marianne van der Kooij-Wander 
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