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Bestuurszaken:  Op 22 februari neemt Geraldine van Binsbergen het secretariaat over van 

Tallien Rietema. Tallien en Jan zullen per 1 april naar Scharmer in Groningen verhuizen om daar 

van hun prepensioen te genieten. In maart neemt het bestuur en de fractie afscheid van Tallien 

en echtgenoot met een etentje bij Tong Ah. Tallien krijgt een beeldje van de CU als dank voor 

haar jarenlange inzet voor het bestuur van GPV, later CU. Jan Rietema wordt op 27 april 

benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau in verband met zijn inzet voor de GKV Zeist en het 

GPV/de CU. Deze onderscheiding wordt in de kerkzaal van de Broedergemeente te Zeist 

gegeven. Tallien was ook contactpersoon namens de CU Zeist binnen het provinciaal bestuur van 

de CU (Provinciaal UnieBestuur,PUB). Frans Knuit neemt deze functie binnen het bestuur over. 

Het bestuur bestaat per 1 april uit: Martin Rus, voorzitter- Gerrit Versteeg,penningmeester- 

Frans Knuit, algemeen bestuurslid en vertegenwoordiger PUB- Geraldine van Binsbergen, 

secretariaat. Martin en Gerrit hebben regelmatig contact met het bestuur van de SGP en 

onderhouden de contacten met de raadsfractie. De raadsfractie zorgt dit jaar voor twee 

nieuwsbrieven. Voor de zomer gaat er een naar de leden en voor de kerstvakantie verschijnt de 

tweede. Er worden in totaal drie bestuurvergaderingen gehouden: 14 februari, 12 juni en 2 

oktober. Door omstandigheden is er geen ledenvergadering of andere bijeenkomst gehouden. In 

2013 zullen we hier meer aandacht aan geven. 

 

Activiteiten/ excursies: Vanuit de provincie zijn er diverse excursies dit jaar geweest: 2012 

werd tot jaar van Buitenplaatsen uitgeroepen en onder de deskundige leiding van Kees de Heer 

werden zo diverse Utrechtse Buitenplaatsen bezocht. De belangstelling voor de 

voorjaarsexcursie (3 maart) naar Fort Rijnauwen, met lunch in het Pannenkoekenhuis, was zo 

groot, dat er ook op 20 april naar deze buitenplaats een excursie gehouden werd. Verder werden 

o.a. de Baarnse Bossen, Nijenrode in Breukelen, en Huis Doorn (avondexcursie) bezocht. 

Regelmatig waren ook Zeistenaren aanwezig bij deze bijzondere kennismakingen met onze 

Provincie. De excursie naar het Huis van de Democratie in Den Haag op 20 april (vanuit provincie 

en CUZeist opgezet) is vanwege onvoldoende belangstelling niet doorgegaan. Op landelijk niveau 

waren er de Vriendendag (4 februari) in de Tweede Kamer en het ledencongres van 12 mei in 

Zwolle en 30 juni in Amersfoort  die door bestuurs-,  en fractieleden bezocht werden.’ 

 

Verkiezingscampagne landelijke verkiezingen 12 september  De voorbereidingen, uitnodigingen en 

de coördinatie waren in handen van Wouter Catsburg en Frans Knuit. Op 1 en 8 september werd 

vanuit een versierde markkraam druk folders uitgedeeld, gesprekken gevoerd en ballonnen 

opgeblazen. Dankzij de inzet van de voorbereiders, de leden die een deel van de dag meededen en 

het goede weer, mochten we op twee mooie dagen terugzien. De uitslag van 5 zetels viel 

misschien tegen maar laten we ook blij zijn dat we in 2012 en 2013 nog als CU een betekenis in de 

samenleving mogen hebben: We mogen leven uit de Bron!  

 


