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bestuur 
 
- Het bestuur vergaderde in 2016 vijf keer. Bij deze vergadering was steeds ook iemand aanwezig van 
de fractie en meerdere keren ook de wethouder. 
- Daarnaast was er contact met de fractie en de wethouder tijdens fractievergaderingen, bijzondere 
activiteiten en de jaarlijkse voortgangsgesprekken. 
- Tijdens de ledenvergadering in oktober vonden wisselingen plaats in het bestuur: Leo van der Welle 
nam de voorzittershamer over van Ad van ’t Zelfde en Erica Houtman werd secretaris. Wij bedanken 
Ad voor het vele werk dat hij voor de ChristenUnie heeft gedaan en wensen. Leo wensen wij wijsheid 
en zegen toe. 
 
fractie en wethouder 
 
- (Het bestuur van) ChristenUnie Ridderkerk is blij met en dankbaar voor het werk van de fractie en de 
wethouder. In en buiten de raadsvergadering weten zij waardering te oogsten door hun betrokkenheid 
en doordachte bijdragen. Als bestuur volgen wij hun inzet met bewondering. We bidden met en voor 
hen om voortdurende wijsheid en zegen van God. 
- De fractieleden en de wethouder lieten ook van zich horen in columns in De Combinatie over afval, 
nieuwe buren en hechting. 
 
leden 
 
- Op 5 oktober is een ledenvergadering gehouden. Tijdens deze ledenvergadering vond wisselingen in 
het bestuur plaats, spraken wij over de koers van de partij en de permanente campagne en luisterden 
wij naar het bijzondere verhaal van een nieuwe Nederlander. 
- Het ledenbestand veranderde in 2016 niet veel. 
 
bijzondere activiteiten 
 
- Op 5 november waren twee groepen actief tijdens ‘Presentacties’. Zij knapten een tuin plus tuinpoort 
op, zodat daar een afgesloten moestuin kan komen, en zorgden voor een opgefriste woonkamer én 
een gezellige ochtend bij een echtpaar. 
 
communicatie 
 
- De informatie over ChristenUnie Ridderkerk is te vinden op de website. De leden krijgen meerdere 
keren per jaar een (digitale) nieuwsbrief. Verder zijn wij te vinden op/via facebook en twitter. 


