Secretarieel jaarverslag 2015 – ChristenUnie Amsterdam
Voor het jaarverslag van 2015 hebben wij besloten om deze aan de hand van thema’s in te richten. Dit
om de leesbaarheid te vergroten.

Interne bestuurszaken
In 2015 is Janneke van der Valk toegetreden tot het bestuur als penningmeester. Don Ceder is het
bestuur komen versterken en richt zich op communicatie en het opzetten van een jongerenafdeling.
Om de continuïteit van het bestuurswerk te kunnen borgen blijven we op zoek naar nieuwe
bestuursleden.
Als bestuur hebben wij in 2015 het contact met het bestuurscommissie-lid geïntensiveerd. Dit is
onder andere gebeurt in de vorm van de klankbordgesprekken, waar wij het lid kritisch kunnen
bevragen, en wij ondersteunen het lid waar mogelijk in de werkzaamheden.

Amsterdamse politiek
De ChristenUnie is alleen in stadsdeel Zuidoost vertegenwoordigd, John Olsen is daar
bestuurscommissie-lid. Het bestuur dringt erop aan dat ondanks de politieke perikelen in Zuidoost de
zichtbaarheid van de ChristenUnie wordt vergroot, en haar achterban een stem blijft geven.

Afdeling
Op de ALV in oktober hebben wij als nieuwe statuten vastgesteld. Door deze wijziging zijn wij van
een kiesvereniging een afdeling geworden. Hiermee is de verandering van partijstructuur ook op
lokaal niveau doorgevoerd.

Provinciaal
Op provinciaal niveau zijn wij ook betrokken. Tijdens de campagne voor de Provinciale
Statenverkiezingen hebben wij actief bijgedragen en met resultaat. De ChristenUnie heeft een zetels
gekregen voor de komende periode. Vanuit afdeling Amsterdam is er een grote betrokkenheid bij de
provinciale politiek, zowel rondom de Statenfractie als de Provinciale Unie. Door het aannemen van
de nieuwe statuten in 2015 is de oude structuur van kiesverenigingen komen te vervallen en zijn wij
afdelingen geworden.

Landelijk
Met de landelijke partij hebben wij in 2015 voornamelijk contact gehad over de de wijziging van de
statuten. Daarnaast zijn er de reguliere contacten geweest op administratief niveau en hebben wij de
vereniging vertegenwoordigd op de congressen.

