Inleiding
Geachte lezer,
Dit zijn de eerste woorden van het jaarverslag van de ChristenUnie Zaanstad over het jaar 2017.
In dit verslag vindt u een beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen
jaar. In het verslag van de Fractie en wethouder leest u over de politieke activiteiten en wat zij voor
Zaanstad hebben gedaan en kunnen bereiken.
In het deel van het bestuur leest u over de gebeurtenissen van het afgelopen jaar, activiteiten die
ondernomen zijn, samenwerking met fractie en op provinciaal niveau en de bijeenkomsten die
georganiseerd zijn.
Voor het bestuur was het een dynamische tijd en hebben er wat verschuivingen plaatsgevonden.
Dan volgt ter informatie het financiële verslag en tenslotte kunt u iets lezen over de samenstelling
van ons ledenbestand.
We wensen u veel leesplezier maar boven al Gods zegen.
Namens het bestuur ChristenUnie Zaanstad,
Eelco Holwerda, voorzitter
Annelies van den Dongen, secretaris
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Van de Fractie en wethouder:
Samenstelling van de fractie in 2017:
Ø Christa Neefjes-IJfs, raadslid
Ø Mieke van der Beek-Platschorre, raadslid
Ø Ruurd Holwerda, steunfractie
Ø Andreé Schipper, steunfractie
Ø Jan Peter Blok, fractie-assistent
Rita Visscher-Noordzij is Wethouder namens de ChristenUnie.
Hoogtepunten uit 2017:
• Het realiseren van ondersteuning op maat voor vrijwilligers van de buurthuizen nadat
onderzoek is gedaan in samenwerking met de buurthuizen. Er is € 250.000 extra vrijgemaakt
om de buurthuizen beter te kunnen ondersteunen, boven op de € 400.000 die hier al voor
was.
• Het betrekken van burgers bij stadsontwikkeling door en voor Zaanstad in het project:
“MAAK Zaanstad”
In vier buurten is de raad in gesprek met bewoners en betrokkenen uit de buurt over
mogelijke verbeteringen en veranderingen in de wijk.
• De Frönik boerderij is als gevolg van succesvolle burgerparticipatie op initiatief van de buurt
en door samenwerking met de gemeenteraad behouden.
• De diverse moties die in samenwerking met andere politieke partijen zijn ingediend ten
behoeve van duurzaamheid en verantwoord milieubeheer. Zaanstad heeft zich aangesloten
bij de statiegeldalliantie en er wordt gepleit voor invoering van de Ja-Ja sticker.
• In de hal van het stadhuis zijn op initiatief van Rita Visscher grote vitrines geplaatst waar
wisselende tentoonstellingen met een Zaans Karakter plaatsvinden.
• Christa Neefjes had namens de fractie een rol in de benoemingscommissie van de nieuwe
burgermeester. De fractie is er blij met de benoeming van Jan Hamming en ziet uit naar
verdere samenwerking met hem.
• In Maart waren de ChristenUnie fracties uit Noord-Holland op werkbezoek in Zaanstad om
ervaringen uit te wisselen. het was mooi om te zien hoe andere fracties onder de indruk
waren van onze prachtige gemeente
• Voor vluchtelingen is een en ander bereikt, zo kon De sluis doorgaan met vluchtelingen werk
op de locatie aan de Jufferstraat. En blijft voor Newbees, een organisatie die bedrijven en
statushouders met elkaar verbindt, geld beschikbaar.
• Onze wethouder Rita Visscher ging in gesprek met Dorcas over een vestiging in onze
gemeente. Dit paste niet in het bestemmingsplan maar het college is positief over
deze ontwikkeling waarbij Dorcas 50 mensen uit de Kogerveldwijk weet in te zetten.
Met dank aan o.a. Betty Timmerman.
De ChristenUnie is een kleine partij in Zaanstad die zeker een rol van betekenis speelt zoals u
hierboven leest. Wel is de fractie vanwege de omvang kwetsbaar indien iemand uitvalt vanwege
bijvoorbeeld ziekte.
De ondersteuning van leden is van essentieel belang voor de fractie. Zo zouden zij graag vaker een
beroep doen op de expertise van leden ten aanzien van vraagstukken en onderwerpen die in de raad
aan de orde komen. Meelezen van stukken is erg fijn en input van leden altijd welkom.
Alle plannen voor de toekomst kunt u vinden in het verkiezingsprogramma:
Ambitieus samenleven @Zaanstad
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Van het bestuur:
Het jaar stond in het teken van de campagne voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer en de
voorbereiding van de verkiezingen voor de Gemeenteraad op 21 maart 2018.
Dat is beide aan de orde geweest in de jaarvergadering op 28 januari 2017: aanzet voor de campagne
die voor 2018 een ander karakter zal krijgen: niet meer flyeren op de markt maar veel meer
communiceren via het digitale netwerk. Met als thema’s: niet zozeer wie ben ik, maar wat kan ik.
Daarmee willen we de mooie punten in Zaanstad naar voren halen en mensen motiveren.
Thema’s daarbij zijn
Mens: allerhande denkrichtingen, waarbij die van ons gebaseerd is op het geloof in God, als schepper
van deze wereld. Mensen kunnen in goeden doen zijn maar ook in beperkingen leven. Voor die
mensen, op zoek naar werk, woning en plaats in de samenleving willen we oog hebben.
Maatschappij: hoe leven we samen in een voor iedereen veilige maatschappij: structuur en contact.
Bestrijding van wat de maatschappij onveilig maakt (politie); onderbouwing van wat de maatschappij
beter maakt (onderwijs). Stimulering van wat de maatschappij stabiel maakt (hulp en samenleven in
zorg voor elkaar en voor jeugd en ouderen). Die zaken zullen in het verkiezingsprogramma aandacht
krijgen in vervolg op het programma Geloof in Zaanstad. Met hart en ziel of Hoopvol realistisch:
beide.
De landelijke campagne werd gesteund mede door bezoek van een groot campagneteam aan
buurthuiskamer de Amandelbloesem in Wormerveer. Waar het enthousiasme van Don Ceder,
zevende op de lijst voor de tweede kamer, aanstekelijk werkte. Helaas was de opkomst voor deze
college tour minder dan verwacht. Ook werden posters geplakt in het gehele gebied van Zaanstreek
Waterland, op plaatsen waar geen elektronische verkiezingsborden geplaatst waren. Tot Marken en
Spijkerboor.
De lokale campagne kreeg aandacht in een ledenvergadering in mei, waarin taken werden verdeeld:
instelling van een selectiecommissie voor de kandidatenlijst o.l.v. Otto Ferf Jentink namens het
bestuur, inclusief vertrouwenspersoon. In die vergadering werd ook besloten dat Rita Visscher
(“onze” wethouder) lijsttrekker zou worden. Besloten is dat onze fractievoorzitter Christa Neefjes de
kar trekt voor het schrijven van het verkiezingsprogramma. Op 12 juli en 20 september is een
vervolg gegeven aan deze activiteiten en hebben we de concept-kandidatenlijst besproken en de
concepten voor het verkiezingsprogramma doorgenomen en aanpassingen besproken. Het conceptverkiezingsprogramma is doorgenomen en voorlopig vastgesteld. Het programma is ambitieus en
omvangrijk daarom is ervoor kozen dat er een beknoptere versie komt voor (beperkte) verspreiding
in druk. Op 29 november hebben we in een ledenvergadering een vervolg gegeven aan dit proces.
Hierin zijn na presentatie en bespreking de kandidatenlijst (25 personen) en het
verkiezingsprogramma vastgesteld.
In de vergadering van 12 juli was ook iemand van de SGP aanwezig op onze uitnodiging omdat we op
zoek zijn naar mogelijke samenwerkingsvormen. In oktober is gesproken met het bestuur van de SGP
over mogelijke samenwerking nu lijstverbinding niet mag. Conclusie is dat we graag de leden van de
SGP van dienst willen zijn en hun stem vragen. We hebben besloten deze keer geen samenwerking in
de vorm van een gecombineerde lijst aan te gaan. De SGP is niet van plan in Zaanstad een eigen lijst
in te dienen, in Amsterdam doen zij dit wel. We staan beiden open voor samenwerking in de
komende vier jaar, in de laatste jaren is hier weinig sprake van geweest.
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Als bestuur zoeken we samen met de fractie en de wethouder samenwerking in de provinciale
ChristenUnie: in maart een vergadering waarbij provinciale projecten aan de orde waren, waarbij
A8/A9 verbinding en Fietsnetwerk direct raakvlakken hebben met de ontwikkeling in Zaanstad.

Samenstelling bestuur:
In de loop van het jaar moest Liana Verhoef helaas haar secretariaatswerk neerleggen wegens
persoonlijke omstandigheden. We missen haar inzet. We vonden in Annelies van den Dongen een
nieuwe secretaresse die in de ledenvergadering van 12 juli benoemd werd. Wegens de ernstige
ziekte van zijn echtgenote heeft Harmen Meijer gevraagd of hij op de achtergrond mocht blijven;
eind van het jaar heeft hij aangegeven te willen aftreden. Penningmeester Jan Paul van Otterloo is na
drie termijnen aftredend. Hij heeft twaalf jaar de financiën op betrouwbare wijze waarvoor dank.
Resteren als zittende bestuursleden naast Annelies van den Dongen, secretaris: Otto Ferf Jentink,
algemeen bestuurslid, Dennis Oosterveld, promotor en Eelco Holwerda, voorzitter.
Met ingang van heden heeft het bestuur een vacature voor een penningmeester om de boeken van
Jan Paul over te nemen. In 2018 gaat het bestuur zich beraden of toevoeging van een algemeen
bestuurslid wenselijk is.
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Toelichting Jaarrekening 2017
Het Jaar 2017 laat een rustig beeld zien van de inkomsten en uitgaven van de ChristenUnie
vergelijkbaar met de jaren hiervoor.
In het verkiezingsjaar, in dit geval 2018, en het jaar daarvoor wordt vanuit de verkiezingsreserve elke
keer € 2500,- gereserveerd om te besteden aan Campagne activiteiten. In 2017 is van deze € 2500,reeds € 1.198,03 uitgaven. Dit waren de volgende uitgaven:
Datum
09-02-17
09-03-17
26-03-17
26-03-17
26-03-17

Omschrijving
Wie
Pay.NL
Pay.NL
Oosterveld Design
Oosterveld Design
Oosterveld Design

Wat
Visitekaartjes
Visitekaartjes
Fact. 1701019 (Fotografie)
Fact. 1701020 (Campagne Strategie)
Fact. 1701021 (Ontw. Roll-Up Banner)

12,04
12,04
598,95
500,00
75,00
1.198,03

In relatie tot de conceptbegroting voor de GV-2018 van 2016 is er met name aan fotografie meer
uitgegeven dan begroot. In de conceptbegroting was namelijk. € 100,- opgenomen. Verder zijn er
geen overschrijdingen tot nu toe op deze conceptbegroting. Vanuit de reservering van € 2.500,- is er
dus nog ruim € 1.250,- uit te geven aan de GV-2018.
Doordat 50% van de uitgaven voor GV-2018 reeds in 2017 zijn gedaan, en doordat andere uitgaven
lager zijn dan begroot, is de reservering voor de verkiezingen, minder gedaald dan begroot.

Koog aan de Zaan, 15-01-2018
Jan Paul van Otterloo
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Onze leden
Op 1 januari 2017 had ChristenUnie Zaanstad 111 leden. In 2017 hebben 5 mensen hun lidmaatschap
beëindigd en hebben we 16 nieuwe leden mogen verwelkomen.
Dat welkom heeft niet altijd een persoonlijk tintje gehad helaas maar we willen al onze leden laten
weten dat we ontzettend blij met jullie zijn en niet zonder jullie kunnen.
De meeste van onze leden wonen in Zaanstad maar we willen ok de leden in omliggende gebieden
zoals: Marken, Oostzaan, Broek in waterland, Wormer, Monnickendam, Zuiderwoude en Oosthuizen
niet vergeten.
Een aantal van u ontmoeten we regelmatig anderen hebben we nog niet gezien maar een ieder van u
is belangrijk voor ons en zonder uw steun op welke wijze dan ook konden wij niet doen wat we
gedaan hebben.
Ook in 2018 hopen we op u te mogen rekenen en we zouden het leuk vinden u te ontmoeten en met
u van gedachte te wisselen. Als u vragen heeft aan de fractie of met hen mee wilt denken kunt altijd
mailen aan fractie@zaanstad.christenunie.nl
Wilt u iets delen met het bestuur, heeft u een vraag, wilt u actief betrokken zijn en zich op een of
andere manier inzetten mailt u dan aan: bestuur@christenuniezaanstad.nl
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