
Jaarverslag over 2013 - ChristenUnie Zeist 

Bestuurszaken: Het bestuur bestaat in 2013 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. Op 23 januari, 14 mei, 25 juni, 7 oktober en 11 

december 2013 werden bestuursvergaderingen gehouden. Veel vergaderingen stonden in het teken 

van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Zo werd de kandidatenlijst opgesteld, de lijstcombinatie 

met de SGP opnieuw vastgesteld en, voor het eerst, een lijstverbinding met het CDA geregeld. 

ChristenUnie/SGP-fractie: De fractie bestond in januari uit: David van Ballegooijen, fractievoorzitter en 

raadslid namens de ChristenUnie – Pieter van Ojen, raadslid namens de SGP – Wouter Catsburg, 

fractieassistent namens de ChristenUnie – André Hamoen, fractieassistent namens de SGP. Op 9 juli 

nam David afscheid van de raad tijdens een raadsvergadering in Slot Zeist. Hij kreeg daarbij een 

Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Janssen. Na het afscheid in de raad was er 

een besloten afscheidsreceptie in de tuin van Slot Zeist. Tijdens de raadsvergadering werden Wouter 

Catsburg als raadslid en Peter Rigters als fractieassistent namens de ChristenUnie geïnstalleerd. 

Pieter van Ojen is voor de resterende periode fractievoorzitter geworden. Tijdens een etentje op 29 

november hebben het bestuur van  de ChristenUnie Zeist, het bestuur van de SGP Zeist en de 

gezamenlijke fractie afscheid van David genomen. In de zomer van 2013 bracht de fractie een 

zomernieuwsbrief aan de leden uit. 

Leden: In december 2013 heeft de ChristenUnie Zeist 87 leden. Twaalf leden ontvangen hun 

informatie en uitnodigingen per post en 75 leden worden via de mail op de hoogte gebracht. Op 25 

februari en 28 oktober 2013 worden ledenvergaderingen gehouden. De leden kunnen vragen stellen 

aan bestuur en fractie en de actuele zaken binnen de gemeenteraad worden besproken. Ook de 

kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen en het verkiezingsprogramma komen ter sprake. 

 

Avondsymposium: de Christelijke zorg in 2020: Op donderdagavond 21 november vindt in de 

Oosterkerk het avondsymposium plaats. Frans en Martin hebben contact gelegd met André Rouvoet 

en Thijs Tromp over de inhoud van deze avond. Thijs Tromp, Jan Hoogland, en Gerard van Voorden 

hebben meegewerkt aan een elektronisch boekje als inleiding op deze avond. Zodra deelnemers zich 

aangemeld hadden, kregen ze dit boekje toegezonden. Uiteindelijk hebben 60 mensen deze avond 

bezocht. André Rouvoet heeft vooral de verzekeringskant van de zaak belicht. Thijs Tromp liet ons 

vooral de praktische en menselijke kant van de veranderingen zien. Een leerzame avond. 


