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Gegevens ChristenUnie Zoetermeer 

Statutaire naam met ingang van 5 januari 2016: ChristenUnie Zoetermeer 
Statutaire naam tot 5 januari 2016: Kiesvereniging ChristenUnie Zoetermeer  
RSIN: 816802919 
KvK-nummer: 27262827 

Secretariaat: Dirk Verboom  
Olijfgaarde 27  
2723 BA Zoetermeer  
 
Telefoon: 079-3315623  
Email: zoetermeer@cu.nl 

Doelstelling 

De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de 
grondslag. Deze grondslag luidt als volgt: 

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. 

De verwoording van de politiek van de ChristenUnie is te vinden in het kernprogramma, en de 
essentie daarvan staat in de pre-ambule daarop. 

ChristenUnie Zoetermeer heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te 
realiseren op lokaal en provinciaal niveau. Wij, leden van de ChristenUnie, hebben ons 
verenigd om vanuit ons christelijk geloof invloed uit te oefenen op het bestuur van ons land 
en in de samenleving. Gelovig luisterend naar het Woord van God en met een open oog voor 
de werkelijkheid zoeken wij naar zijn wil. We laten ons daarbij aansporen door Gods opdracht 
om Hem lief te hebben en ook onze medemensen. We willen dat de overheid de geestelijke 
en politieke vrijheden waarborgt, opdat God naar zijn Woord gediend kan worden. 

Van die vrijheden willen we gebruikmaken om onze christelijke overtuiging in de politiek en in 
de maatschappij uit te dragen. Wij zijn ervan overtuigd dat de God die wij belijden en willen 
dienen, ook door de overheid en in de samenleving gehoorzaamd en geëerd behoort te 
worden. Een overheid die Gods geboden in praktijk brengt, dient het welzijn van de 
samenleving. God heeft alles volmaakt geschapen. De wereld is echter aangetast door de 
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ongehoorzaamheid van de mens. Daarom heeft de samenleving gezag nodig, dat het kwaad 
indamt en tegengaat. 

Vanuit onze overtuiging komen wij op voor het recht van allen die deel uitmaken van onze 
samenleving en ook streven wij naar gerechtigheid in internationale betrekkingen. Deze 
overtuiging plaatst de actuele politiek in het perspectief van Jezus Christus, wie alle macht is 
gegeven in hemel en op aarde. Door Hem is er uitzicht op een leven over de grenzen van de 
huidige wereld heen. Vanuit dit vertrouwen zoeken wij gedreven naar de steun van allen die 
met ons deze politiek willen steunen en bevorderen. We doen dit alles in het besef dat we 
afhankelijk zijn van God en bidden om de leiding van de Heilige Geest. 

De politieke partij heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren 
op lokaal en provinciaal niveau. 

Hoofdlijnen beleidsplan 

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en 
neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert 
ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke 
overtuiging. 

Het bestuur van de ChristenUnie Zoetermeer vertegenwoordigd haar leden op de landelijke 
congressen. Onderhoudt contacten met het bestuur van de SGP Zoetermeer, andere 
ChristenUnie besturen en stimuleert de contacten met de ChristenUnie fractie van de 
provincie Zuid-Holland. Naast de ledenvergadering organiseert het bestuur naar behoefte van 
haar leden thema avonden. 

De ChristenUnie Zoetermeer heeft twee belangrijke inkomstenbronnen: 

1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en 
2. giften 

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de ChristenUnie Zoetermeer, in het 
bijzonder door de penningmeester. 

De besteding van het vermogen van de afdeling Zoetermeer is voor veruit het grootste 
gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne voor de 
Gemeenteraadsverkiezingen. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting 
vastgesteld meer informatie vindt u in de paragraaf Financiële verantwoording. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur. 

  



 

Zoetermeer 

 

3 15 juni 2020 

Samenstelling bestuur, functies en bemensing 

De samenstelling, functies en bemensing van het bestuur van de ChristenUnie Zoetermeer 
vindt u hier. De samenstelling van het bestuur in de afgelopen jaren vindt u terug in de 
jaarverslagen. 

Beloning 

Leden van het bestuur van de ChristenUnie Zoetermeer krijgen alleen een vergoeding voor 
gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen. 

Actueel verslag 

De Jaarverslagen van 2016, 2017, 2018 en 2019 vindt u in bijlage I. 

Financiële verantwoording 

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het 
bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie 
onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen.  
De Financiële verslagen van 2016, 2017, 2018 en 2019 treft u in bijlage II. 

Giften verantwoording conform Wet Financiering Politieke Partijen (WFPP) 
artikelen 3, 4 en 5. Het giftenreglement vindt u hier:  https://www.christenunie.nl/nl/reglementen  

Giften 

Aan de verplichting voor het houden van een giftenadministratie wordt voldaan door de 
Penningmeester die de giften opneemt in de financiële stukken. 

Anonieme giften boven € 1.000 worden geweigerd of afgeslagen: 

2019: Er zijn geen anonieme giften boven € 1.000 gedaan die geweigerd moesten worden 
2018: Er zijn geen anonieme giften boven € 1.000 gedaan die geweigerd moesten worden 
2017: Er zijn geen anonieme giften boven € 1.000 gedaan die geweigerd moesten worden 
2016: Er zijn geen anonieme giften boven € 1.000 gedaan die geweigerd moesten worden 
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Overzicht van bijdragen > €4.500  

2019: Er zijn geen giften boven de 4.500 euro binnen gekomen. 
2018: Er zijn geen giften boven de 4.500 euro binnen gekomen. 
2017: Er zijn geen giften boven de 4.500 euro binnen gekomen. 
2016: Er zijn geen giften boven de 4.500 euro binnen gekomen. 
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Secretarieel jaarverslag ChristenUnie afdeling Zoetermeer 2019 

Bestuur 
1 januari 2019 bestond het bestuur uit de volgende leden: Karen Spruit- de Gelder (voorzitter), 
Helmert van der Slik (penningmeester), Dirk Verboom (secretaris) en Hilde van Leenen (algemeen lid).   
In het verslagjaar is het bestuur twee keer in vergadering bij elkaar gekomen, te 
weten op 4 februari en op 7 november 2019. Tijdens de bestuursvergadering van 4 
februari 2019 heeft een bestuurswissel plaatsgevonden. Helmert van der Slik heeft 
het bestuur verlaten en Gerben Hak is tot het bestuur toegetreden.  
 
 
Fractie CU-SGP 
Op 1 januari 2019 bestaat de fractie uit: Lennert Hut (commissielid), Jeanette 
Verwoerd (fractieassistente), Rick van Rumpt (commissielid), Francijn Brouwer (raadslid en 
fractievoorzitter), Arco Weening (raadslid), Anny Hutten (commissielid); en Alexander Bruin 
(fractiemedewerker).De fractie-activiteiten zijn te volgen 
via Facebook en Twitter. 
Een aantal bestuursleden heeft een groot aantal van de 
wekelijkse fractievergaderingen bijgewoond. Er in het 
verslagjaar voortgangsgesprekken gevoerd met de 
Zoetermeerse fractieleden van de ChristenUnie. 

 
Leden 
Op 1 januari 2019 hadden we 130 leden. 
 
Ledenvergadering 
In 2019 is er geen ledenvergadering gehouden. 
Via de mail is aan de leden gevraagd naar op- en aanmerking op de balans, op de jaarrekening 2018, 
het jaarverslag 2018 en de begroting 2019. Er zijn geen op- of aanmerking gekomen. Ook is naar 
aanleiding hiervan een verzoek ontvangen om alsnog een ledenvergadering te houden. 

 
Partijcongressen 
Er zijn twee Partijcongressen geweest. 
Op het 39e Partijcongres, in juni, was niemand van het bestuur in de 
gelegenheid het congres bij te wonen. 
Op het 40e Partijcongres, op zaterdag 15 november. Francijn, Karen 
en Hilde hebben vanuit fractie en bestuur dit congres bezocht. 
Ter voorbereiding op de 
congressen zijn alle leden 
per e-mail uitgenodigd 
voor bespreking van 
agendastukken van het 
congres.  
 
 

https://www.facebook.com/cusgpzoetermeer/
https://twitter.com/cusgpzoetermeer
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Regionale bijeenkomst  
Door 2 bestuursleden is een door het partijbureau georganiseerde bijeenkomst 
in Woerden bezocht op 19 oktober 2019. Het betrof een regionale bijeenkomt 
met raadsleden en commissieleden en bestuursleden over puzzels en parels in 
de samenwerking met de SGP.  
 

Tot slot 
Alles overziend mag het bestuur concluderen dat we onder Gods leiding een gezegend jaar hebben 
gehad, waarin het bestuur met dankbaarheid heeft kunnen werken aan een capabele fractie als 
onderdeel van het Zoetermeerse bestuur.  
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Secretarieel jaarverslag ChristenUnie afdeling Zoetermeer 2018 

Bestuur 
Op 1 januari 2018 bestond het bestuur uit de volgende leden: Karen Spruijt- de Gelder (voorzitter), 
Helmert van der Slik (penningmeester), Dirk Verboom (secretaris) en Anja Bijster- Krol (algemeen lid) 
en Hilde van Leenen (algemeen lid). In het verslagjaar is het bestuur eén keer in vergadering bij elkaar 
gekomen, te weten op 24 mei 2018. De bestuursvergadering werd gekenmerkt door de uitslag van de 
gemeenteraadsverkiezing op 21 maart 2018 en de voortgang van het fractiewerk.  
 
Verkiezing 
Het lokale verkiezingsprogramma van de fractie ChristenUnie – 
SGP is tot stand gekomen in samenwerking met het lokale bestuur 
van de SGP Zoetermeer. De campagne van de 
gemeenteraadsverkiezing van 21 maart is georganiseerd door de 
beide respectievelijke plaatselijke afdelingen van de ChristenUnie 
en SGP in Zoetermeer met als thema Samen Waardevol! 
 

 
 
Fractie 
De fractie CU/SGP bestond op 1 januari 2018 uit de leden: Andre Bos 
(CU), Klaas Schra (SGP), Francijn Brouwer(CU), Lennert Hut (CU), Andre 
Stam (SGP) en Alexander Bruin (SGP) en fractie assistent Jeanette 
Verwoerd. 
 
Na de verkiezingen bestond de 
fractie uit: De raadsleden Andre 

Bos (CU), Arco Weening (SGP), de commissieleden: Francijn 
Brouwer(CU), Lennert Hut (CU), Rick van Rumpt (SGP) en 
fractiemedewerker Alexander Bruin (SGP) en fractieassistent 
Jeanette Verwoerd.  
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Tijdens de raadsvergadering op maandagavond 26 maart 2018 heeft de 
gemeenteraad na ruim 16 jaar afscheid genomen van Gemeenteraadslid 
Klaas Schra van de ChristenUnie-SGP. Vanwege zijn lange staat van dienst in 
de gemeenteraad kreeg Klaas Schra van burgemeester Charlie Aptroot een 
Koninklijke Onderscheiding uitgereikt en werd hij benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje Nassau.  
 
In september nam André Bos afscheid van de fractie. Hij werd in zijn functie 
als fractievoorzitter opgevolgd door Francijn Brouwer. 

Op 8 oktober werd Anny Hutten beëdigd als commissielid. Sindsdien 
bestaat de fractie uit: Francijn Brouwer (raadslid en fractievoorzitter), 
Arco Weening (raadslid), Lennert Hut (commissielid), Anny Hutten 
(commissielid), Rick van Rumpt (commissielid), Jeanette Verwoerd 
(fractieassistente) en Alexander Bruin (fractiemedewerker). De fractie-
activiteiten zijn te volgen via Facebook en Twitter. Bestuursleden wonen 
roulerend de fractievergaderingen bij. 
 
Leden 
Op 1 januari 2018 hadden we 126 leden. Op 31 december was het 
ledenaantal gegroeid naar 130.  
 
Ledenvergadering 
In 2018 is er één ledenvergadering geweest, te weten op 13 december. Op deze vergadering van 
waren 15 leden aanwezig en 8 leden met kennisgeving afwezig. Er waren geen op- en aanmerking op 
de balans, noch op de jaarrekening 2017, het jaarverslag 2017 en de begroting 2018. De kascommissie 
verleende decharge aan de penningmeester. De ledenvergadering werd bepaald door de wisseling van 
fractievoorzitterschap en daarmee het afscheid van Andre Bos als fractievoorzitter en de benoeming 
van Gerben Hak, als bestuurslid. Ook werd stil gestaan bij het afscheid van Anja Bijster-Krol als 
bestuurslid. 

   
 
Partijcongressen 
Er zijn twee Partijcongressen geweest. Op het 37e Partijcongres, in juni, was niemand van het bestuur 
in de gelegenheid het congres bij te wonen. Op het 38e Partijcongres, op 24 november was het 
bestuur van de afdeling Zoetermeer verhinderd om deel te nemen een het landelijk congres, mede 
door een treinstoring op de route naar Zwolle. 
Ter voorbereiding op de congressen zijn alle leden per e-mail uitgenodigd voor bespreking van 
agendastukken van het congres.  
 
  

https://www.facebook.com/cusgpzoetermeer/
https://twitter.com/cusgpzoetermeer
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Tot slot 
Alles overziend mag het bestuur 
concluderen dat we onder Gods leiding 
een gezegend jaar hebben gehad, waarin 
het bestuur met dankbaarheid heeft 
kunnen werken aan de voorbereiding voor 
de gemeenteraadsverkiezing om te komen 
tot een capabele fractie als onderdeel van 
het Zoetermeerse bestuur.  
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Secretarieel jaarverslag ChristenUnie Zoetermeer 2017 

Bestuur 
1 januari 2017 bestond het bestuur uit de volgende leden: Karen Spruit- de Gelder (voorzitter), 
Helmert van der Slik (penningmeester), Dirk Verboom (secretaris) en Anja Bijster- Krol (algemeen lid). 
Per 14 februari 2017 is het bestuur versterkt door de komst van Hilde van Leenen. In het jaar is het 
bestuur drie keer in vergadering bij elkaar gekomen, te weten op 16 maart, 3 oktober en 19 december 
2017. De bestuursvergaderingen stonden in het teken van de gemeenteraadsverkiezing 2018. Naast 
de eigen bestuursvergaderingen heeft het bestuur ook met het SGP bestuur vergaderd op 30 oktober 
2017. Belangrijkste besluit was om gezamenlijk de verkiezingen in te gaan en gezamenlijk een fractie 
te leveren. 
 
Fractie 
De fractie CU/SGP bestond op 1 januari 2017 uit de leden: Andre Bos (CU), Klaas Schra (SGP), Francijn 
Brouwer(CU), Lennert Hut (CU), Andre Stam (SGP) en Alexander Bruin (SGP).  De fractie assistent was: 
Marieke Janse.  Een aantal bestuursleden heeft een groot aantal van de wekelijkse 
fractievergaderingen bijgewoond. Er zijn voortgangsgesprekken gevoerd met de Zoetermeerse 
fractieleden van de ChristenUnie. 
 
Leden: Op 1 januari 2017 hadden we 121 leden.  
 
Ledenvergadering 
In 2017 zijn er twee ledenvergadering geweest, te weten op 14 februari en 17 november.  
Op de vergadering van februari waren 15 leden aanwezig en 5 leden en de voorzitter (vanwege het 
bevallen van haar dochter 8 dagen daarvoor) met kennisgeving afwezig. Er waren geen op- en 
aanmerking op de balans, noch op de jaarrekening 2016, het jaarverslag 2016 en de begroting 2017. 
De kascommissie verleende decharge aan de penningmeester. Hilde is als bestuurslid benoemd. 
Op de vergadering van november aan de Nassaulaan waren 19 leden aanwezig en 2 leden met 
kennisgeving afwezig. De samen met de SGP te voeren campagne voor de gemeenteraadsverkiezing 
bepaalde de agenda.  
 
Uniecongressen 
Er zijn 2 Uniecongressen geweest, te weten op 22 mei 2017 (Lunteren) en 25 november 2017 
(Nijkerk). Helaas was het in mei niet mogelijk de afdeling te vertegenwoordigen op het congres. In 
november werd de afdeling vertegenwoordigd door H. van der Slik en D. Verboom. Ter voorbereiding 
op de congressen zijn alle leden per e-mail uitgenodigd voor bespreking van agendastukken van het 
congres.  
 
Themacongres-dag  
De themacongres-dag over de EU vond plaats op 29 september 2017 en is bezocht door CU lid, Michel 
Vis 
 
Tot slot 
Alles overziend mag het bestuur concluderen dat we onder Gods leiding een gezegend jaar hebben 
gehad, waarin het bestuur met dankbaarheid heeft kunnen werken aan de voorbereiding voor de 
gemeenteraadsverkiezing om te komen tot een capabele fractie als onderdeel van het Zoetermeerse 
bestuur.  
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Secretarieel jaarverslag ChristenUnie Zoetermeer 2016 

 
Bestuur 
 
1 januari 2016 bestond het bestuur uit de volgende 
leden: Karen Spruit- de Gelder (voorzitter), Helmert 
van der Slik (penningmeester), Dirk Verboom 
(secretaris) en Anja Bijster- Krol (algemeen lid). 
In het verslagjaar is het bestuur drie keer in 
vergadering bij elkaar gekomen, te weten op 1 maart, 
15 augustus en 28 december 2016. 
 
 

 
 

Fractie 
 
De fractie CU/SGP bestond op 1 januari 2016 uit de leden: Andre Bos (CU), Klaas Schra (SGP), Lennert 
Hut (CU), Liesbeth Bron (CU), Andre Stam (SGP) en Alexander Bruin (SGP). De fractie assistent was: 
Marieke Janse. In de loop van het jaar is Liesbeth 
Bron gestopt met het fractiewerk. Haar taak werd 
overgenomen door Francijn Brouwer. Een aantal 
bestuursleden heeft een groot aantal van de 
wekelijkse fractievergaderingen bijgewoond. Er zijn 
voortgangsgesprekken gevoerd met de Zoetermeerse 
fractieleden van de ChristenUnie. 
Op 20 april is er een constructieve brainstormavond 
in het Zoetermeers museum geweest met 
bestuursleden en fractieleden van SGP en CU. 
Op creatieve wijze hebben de aanwezigen nagedacht 
over het succesvol bereiken van nieuwe leden en 
stemmers. Daarbij was eensgezind de overtuiging dat 
we in alles afhankelijk zijn van Gods Zegen. 
 
Leden 
Op 18 januari 2016 hadden we 111 leden. Op 22 juli 2016 overleed ons lid Henk Derlagen. 
 
Ledenvergadering 
In 2016 is er één ledenvergadering geweest (2-6-2016). Er waren 8 leden aanwezig en 5 leden met 
kennisgeving afwezig. De jaarstukken zijn behandeld. Er waren geen op- en aanmerking op de balans, 
noch op de jaarrekening 2015, het jaarverslag 2015 en de begroting 2016. De kascommissie verleende 
decharge aan de penningmeester.  
 
Belronde 
Het bestuur heeft een belronde gehouden onder de leden o.a. met een vraag over de expertise. 
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Provinciaal 
Op 4 maart 2016 zijn twee bestuursleden (K. Spruijt-de Gelder en A. Bijster-Krol) aanwezig geweest bij 
een werkbezoek door leden van de Provinciale Staten over plannen voor een Outlet Centre in 
Zoetermeer.  
 
Landelijk 
4 juni 2016 bezochten 2 bestuursleden een door het partijbureau van de ChristenUnie georganiseerde 
bijeenkomst te Papendrecht. Onderwerp: ‘Profilering’. Het ging voornamelijk over de wijze van samen 
op trekken met de SGP.  
 
Uniecongressen 
Er zijn 2 Uniecongressen geweest, te weten op 23-4-2016 (Zwolle) en 26-11-2016 (Nijkerk). Het 
bestuur is met een afvaardiging aanwezig geweest. Ter voorbereiding op het eerste congres zijn op 
april 2016 alle leden per e-mail uitgenodigd voor bespreking van agendastukken van het congres.  
 
Tot slot 
Alles overziend mag het bestuur concluderen dat we een gezegend jaar hebben gehad, waarin het 
bestuur met dankbaarheid de politieke resultaten van de fractie heeft mogen aanschouwen. 
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Een ANBI moet een financiële verantwoording publiceren op internet. Het gaat om de 
volgende informatie: 

1. de balans 
2. de staat van baten en lasten 
3. een toelichting 

De financiële verantwoording moet binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar 
gepubliceerd worden. 

De ChristenUnie Zoetermeer heeft twee belangrijke inkomstenbronnen: 

1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en 
2. giften 

De besteding van het vermogen van de afdeling Zoetermeer is voor veruit het grootste 
gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne voor de 
Gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast maakt de ChristenUnie Zoetermeer jaarlijks kosten 
voor de ledenvergadering, de activiteiten en onkosten van het bestuur. 
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2020 begroting per 15 juni nog niet vastgesteld door de Ledenvergadering 
 
per 12 juni nog

 
niet vastgesteld door de Ledenvergadering 
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2019 Balans per 15 juni nog niet vastgesteld door de Ledenvergadering 

 
per 12 juni nog niet vastgesteld door de Ledenvergadering 
2019 Resultaten Rekening per 15 juni nog niet vastgesteld door de Ledenvergadering 
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2018 Balans  

 
per 12 juni nog niet vastgesteld door de Ledenvergadering 
2018 Resultaten Rekening  
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2017 Balans  

 
per 12 juni nog niet vastgesteld door de Ledenvergadering 
2017 Resultaten Rekening  
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2016 Balans 

 
2016 Resultaten Rekening 

 
 


