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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag 2021. Het is 30-06-2022 gepubliceerd op de site van de 

ChristenUnie Houten. 

 

ANBI 
De ChristenUnie Houten is een actieve politieke partij waarin verbanden en personen 

verenigd zijn. Ze is actief in de gemeente Houten en de kernen: 't Goy, Schalkwijk en Tull en 

't Waal. Het is een is een algemeen nut beogende instelling. Hieronder vind u onze 

gegevens. 

Gegevens 

Statutaire naam: ChristenUnie Houten 

RSIN: 816 80 2294 

KvK-nummer: 30191749 

Post- en bezoekadres 

Bestuur ChristenUnie Houten 
p/a Ballastwater 29 
3991 HL Houten 

 

Internet en socialmedia 

De ChristenUnie Houten is actief op internet en social media. Hieronder vind u een overzicht: 

Internet: https://houten.christenunie.nl/ 

Facebook: ChristenUnie Houten 

 

Bankrekening 

IBAN: NL 44 INGB 0007 2291 23 
 
 

  

https://houten.christenunie.nl/
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Grondslag en uitvloeiingen 
Grondslag 

Op het partijcongres van 13 juni 2015 heeft de ChristenUnie haar grondslag aangepast en 

als volgt geformuleerd: 

Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten 

voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door 

God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te 

beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de 

Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich 

vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van 

Nicea. 

Beginselverklaring 

De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit haar 

grondslag. Ze wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt 

daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen en probeert ook buiten 

verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging. 

De partij heeft dit verwoord in de Beginselverklaring. De verklaring is op 24 november 2018 

goedgekeurd door de leden. 

Statuten afdeling 

De afdeling wordt bestuurd volgens de modelstatuten lokale afdelingen ChristenUnie. Deze 

zijn vastgesteld op het Partijcongres van 13 juni 2015 en aangenomen in de algemene 

ledenvergadering van de afdeling Houten op 04-04-2016. 

Verkiezingsprogramma 2022-2026 

In 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Het bestuur heeft in 2021 een 

programmacommissie ingesteld. De commissie had de opdracht om in samenspraak met de 

leden het verkiezingsprogramma voor te breiden en te schijven. De commissie bestond uit 

vier leden. Met een enquête hebben de leden de eerste input geleverd voor het programma. 

Bijna 20 meelezers hebben een bijdrage geleverd aan het verkiezingsprogramma. 

Programmacommissie: 

• Arnoud de Romph 
• Jan Overweg 
• Mathieu Zekveld 
• Pieter Stam 
 

Meelezers: 

• Agna van Rees 
• Alex van Pelt 
• Arne Schaddelee 
• Bert Godschalk 
• Caspar Voorberg 

 
 

• Frank Dijkstra 

• Griëtte Vonk-Moes 
• Hepke Deelstra 
• Jochem Pleijsier 
• Johan van der Veer 
• Klaas Hemke van Meekeren 
• Lisette Plantinga 
• Lydia van Maurik 
• Mariëtte Woudenberg 
• Minella van Bergeijk 
• Rombout Soldaat 
• Ton van Bergeijk 

https://www.christenunie.nl/geloofsbelijdenis-van-nicea
https://www.christenunie.nl/geloofsbelijdenis-van-nicea
https://www.christenunie.nl/beginselverklaring
file:///C:/Users/aro/Documents/CU%20Houten/Organisatie/Statuten/Modelstatuten%20lokale%20afdeling.pdf
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Tijdens de Algemene ledenvergadering op 22-12-2021 is het verkiezingsprogramma 

Duurzaam investeren in Houten vastgesteld. 

Speerpunten 

Het bestuur, de programmacommissie en de fractie hebben gekozen voor de onderstaande vijf 
speerpunten als inzet voor de komende 4 jaar: 
 

1. Genoeg ruimte en aandacht voor onze jongeren; 

2. Meer betaalbare woningen voor starters, jongeren en ouderen in een gezonde en 

groene wijk of dorp; 

3. Samen harder aan de slag met duurzaamheid en biodiversiteit; 

4. Alle Houtenaren naar een schuldenvrij bestaan en 

5. De overheid is daadkrachtig en proactief, dienstbaar aan inwoners en aan de 

leefomgeving. 

   

file:///C:/Users/aro/Documents/CU%20Houten/Verkiezingen%202022/ProgrammaCommissie/CU%20programma%202022-2026,%20definitief.pdf
file:///C:/Users/aro/Documents/CU%20Houten/Verkiezingen%202022/ProgrammaCommissie/CU%20Speerpunten%202022-2026,%20definitief.pdf


 

  

Jaarverslag 2021   Pagina 6 van 7 
 

Financiën 
Inkomsten 

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen: 

• Afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en 

• Giften. 

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door 

de penningmeester. De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte 

gericht op het sparen voor de verkiezingscampagnes. Jaarlijks wordt door de 

ledenvergadering een begroting vastgesteld. 

Beloning 

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte 

onkosten. Zij ontvangen geen vakantiegeld of andersoortige vergoedingen. 

Financiële verantwoording 

Het financieel verslag is opgesteld door de penningmeester, gecontroleerd door de 

kascommissie en vastgesteld door het bestuur.  

De kascommissie 2021 bestond uit twee leden: 

• Jeroen Suurmond en 

• Caspar Voorberg. 

Ze onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen. 

Samengevat was 2021 een financieel een gezond jaar. Hieronder vind je de kerngetallen: 

• Er zijn in 2021 geen giften ontvangen. 

• Er zijn geen inkomsten > € 4.500,-. 

• Er zijn geen bijdragen geweest > € 4.500,-. 

 

• De inkomsten bedroegen:    € 1.658,- 

• De kosten bedroegen:    € 557,- 

• Het saldo is toegenomen met:   € 1.101,- 

• Het totaalsaldo bedroeg 31-12-2021: € 4.674,- 

  

file:///C:/Users/aro/Documents/CU%20Houten/Fiancieen/Jaarcijfers%202021/Financieel%20verslag%202021.pdf
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Activiteiten 
Fractie en wethouder 

In 2021 hadden wij 2 zetels in de raad en een wethouder in het college. De fractie bestond 

uit Agna van Rees en Rombout Soldaat. Agna is om gezondheidsredenen tijdelijk vervangen 

door Lydia van Maurik. 

Namens de ChristenUnie zat Jan Overweg in college van Burgemeester en Wethouders. Hij 

was verantwoordelijk voor de portefeuilles: 

• Gezondheid, zorg en welzijn; 
• Jeugd; 
• Kunst en cultuur en 
• Wijkwethouder Houten Noord (exclusief centrum en Oude Dorp). 

 

Bestuur 

Het bestuur bestaat uit 3 leden. Het bestuur is 8 keer bijeen geweest voor een 

bestuursvergadering. Daarbij werden de lopende zaken besproken en plannen gemaakt voor 

de komende periode. De samenstelling, functies en bemensing van het lokale 

afdelingsbestuur vindt u op onze website.  

Er is regelmatig overleg tussen het bestuur en de fractie. Dit overleg bestaat uit contact 

tussen het raadslid en de bestuursvoorzitter en de fractie als geheel. Ook is het bestuur 

vertegenwoordigd op diverse landelijke en provinciale vergaderingen en bijeenkomsten. 

Het jaar 2021 stond in het teken van de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen 

van 2022. Het bestuur heeft een coördinerende rol gehad in de voorbereidingen op de 

verkiezingen. Namens het bestuur was Kirsten Riepma-Heusinkveld vertegenwoordigd in de 

Selectie- en Campagnecommissie en Arnoud de Romph in de Programmacommissie 

Ledenbinding 

In 2021 hebben we samen met de fractie hard gewerkt om de betrokkenheid van leden te 

vergroten.  

Er zijn 21 nieuwsbrieven verzonden, en 4 algemene ledenvergaderingen geweest. De 

vergaderingen waren op 27-01-2021, 25-03-2021, 25-11-2021 en 22-12-2021 

De partij had begin 2021, 170 en eind 2021, 175 leden. 

 

 

https://houten.christenunie.nl/vereniging/bestuur

