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Activiteitenverslag ChristenUnie IJmond over 
2018 
 
Het activiteitenverslag van de ChristenUnie IJmond is door het Bestuur vastgesteld 
op 12 juli 2019. 
 
CU afdeling IJmond 
 
De ChristenUnie IJmond is een regionale afdeling van de landelijke ChristenUnie die 
5 gemeenten omvat: Velsen, Heemskerk, Beverwijk, Uitgeest en Castricum. Tot 2014 
werd alleen in Velsen door de ChristenUnie deelgenomen aan de 
Gemeenteraadsverkiezingen. In 2014 deed de ChristenUnie zowel in Velsen als in 
Heemskerk mee, in Heemskerk met een gezamenlijke lijst met de SGP. In 2018 
kwam de ChristenUnie in Heemskerk uit met een eigen lijst bij de 
Gemeenteraadsverkiezingen. Zie verderop in dit verslag over de verkiezingen 2018. 

Leden 

De Afdeling IJmond van de ChristenUnie is een ledenvereniging. Ook in het 
afgelopen jaar is het ledental weer wat gegroeid. Daar zijn we blij mee. Iets minder 
spectaculair dan in de twee voorafgaande jaren. In 2018 mochten we 7 nieuwe leden 
verwelkomen (in 2017 waren dat er 20). Door opzegging en verhuizing moesten we 
afscheid nemen van 4 leden (in 2017: 3), zodat de afdeling per saldo met 3 leden 
groeide tot 108 leden eind 2018.  Zie hieronder de ledentallen per gemeente over de 
periode 2016 t/m 2018. 

 
 2018 2017 2016 
Beverwijk   9 10   6 

Castricum   9   9   8 

Heemskerk 19 18 13 

Uitgeest   3   3   3 

Velsen 68 65 58 

Totaal 108 105 88 

 
 
 
 
Ledenvergadering 
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In 2018 zijn de leden 1x bijeengekomen (18 juni 2018). Naast de vaststelling van het 
verslag van de vergadering in 2017 en het financieel verslag over 2017 werd 
stilgestaan bij de verkiezingen voor de Gemeenteraad in Velsen en Heemskerk. 
Zowel het financieel verslag als de benoeming van Pieter Kroon in de kascommissie 
werd door de leden goedgekeurd.  
 
 
Gemeenteraadsverkiezingen 2018 
 
Heemskerk 
Het Bestuur van de CU IJmond had in 2017 besloten om ook in 2018 in Heemskerk – 
nu met een eigen CU-lijst – met Timo Joosse als lijsttrekker aan de 
Gemeenteraadsverkiezingen mee te doen. In Heemskerk hoopten wij op 1 zetel. En 
hoe dicht zaten we erbij. Maar helaas die zetel is er niet gekomen. 
 
Velsen 
In Velsen hoopten wij als ChristenUnie bij de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 
2018 een 2e zetel te behalen. Dat is niet gelukt. Het bleef bij 1 zetel. Na de uitslag 
was er wel sprake van enige teleurstelling, maar toch ook vooral dankbaarheid dat 
we voor de komende 4 jaar weer in de Gemeenteraad van Velsen zitten. De Fractie 
is een mooi team met Leen de Winter (Gemeenteraad), Elsa Waljaard en Frank 
Cornet (beiden Steunfractie). En verder hadden we in de aanloop naar de 
verkiezingen nog 12 prima kandidaten die ieder voor zich hun inzet bij het opzetten 
van de verkiezingsprogramma’s en de campagnes hebben getoond.   
 
Samenvattend 
Wanneer we terugkijken op de aanloop naar de verkiezingen dan zijn wij als Bestuur 
dankbaar voor de inzet van de Fractie in Velsen en zeker ook voor de inzet van Timo 
Joosse in Heemskerk. En ook voor de betrokkenheid van overige leden zijn wij 
dankbaar, niet in de laatste plaats voor de extra giften die wij mochten ontvangen 
voor de campagne-activiteiten.  
 
Bestuur 
 
Het bestuur bestond in 2018 uit Reijer Kooij (voorzitter), Ries de Kogel (secretaris-
penningmeester) en Frits Korf. In deze samenstelling werd regelmatig overleg 
gevoerd, in vergadering bijeen maar ook deels met gebruikmaking van moderne 
communicatiemiddelen.  
 
Fractie Velsen 
 
Het jaar 2018 was voor het Gemeenteraadslid van de CU, Leen de Winter, het 1e 
jaar van zijn nieuwe gemeenteraadsperiode. Leen is zeer betrokken geweest bij de 
totstandkoming van het Raadsakkoord in Velsen.   
 
Leen de Winter, Elsa Waljaard en Frank Cornet zijn in 2018 opnieuw zeer actief 
betrokken geweest bij de gemeentelijke politiek. Als raadslid nam Leen deel aan de 
Gemeenteraadsvergaderingen en, samen met Elsa en Frank, aan de 
commissievergaderingen. Met vruchtbare inbreng in debatten en via moties. Een 
aantal moties van de CU heeft ook de steun gekregen van andere politieke partijen in 
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de Gemeenteraad van Velsen. Een van de onderwerpen waar deze moties op 
betrekking hadden was het Velserpad, 
 
Naast de activiteiten in Raad en commissies hebben Leen, Elsa en Frank 
deelgenomen aan o.a. het Platform Bouwen en Wonen in Velsen, brachten zij 
individueel of gezamenlijk werkbezoeken aan o.m. Koel productions 
(muziekopleidingen), het Platform bouwen en wonen, de Masterclass Aliander, het 
Techport event, de- Energietransitie-bijeenkomst Noordzeekanaalgebied, de HVC 
met Diederik Samson en Statushouders in de Dobbiuslaan (Santpoort Noord). 

Provincie 
 
De ChristenUnie in Noord-Holland organiseerde in 2018 3 bijeenkomsten voor de 
besturen van de kiesverenigingen, de raadsleden en wethouders en leden van de 
ChristenUnie in Noord-Holland. Het Bestuur is in alle vergaderingen 
vertegenwoordigd geweest. 
De vergadering van 12 januari 2018 stond in het teken van de aankomende 
Gemeenteraadsverkiezingen 2018. Er werden verschillende workshops gegeven.  
Eén over Social Media m.m.v. Elsa Waljaard (hoe zet je nu daadwerkelijk een 
advertentie op Facebook? Hoe bepaal je je doelgroep? Hoe kun je het meest 
effectief gebruik maken van de eigen netwerken o.a. Facebook? En zo’n Twitter-
automaat die je kunt instellen om dagelijks enkele statements de ether “in te 
slingeren”; hoe doe je dat en welke statements kies je uit je programma?) en een 
workshop over “pitchen” (hoe maak je kort een statement waarom je voor de 
ChristenUnie staat; waarom je de politiek in gaat; wat je wilt bereiken in de politiek; 
kortom: een korte workshop om kort en bondig een statement te maken).  
In de vergadering van 25 mei 2018 kwamen huishoudelijke zaken aan de orde zoals 
o.m. het afscheid van vertrekkende bestuursleden, verkiezing nieuw bestuurslid, 
verslag kascontrolecommissie en vaststelling financieel jaarverslag 2017. Een meer 
inhoudelijk punt had betrekking op de vraag over de samenwerking met de SGP voor 
de Provinciale verkiezingen in maart 2019. Komt er wel of geen gezamenlijke lijst? 
Later werd besloten om met een eigen (CU)lijst aan de provinciale verkiezingen deel 
te nemen. 
De 3e vergadering in 2018 (16 november 2018) betrof met name de vaststelling van 
de kandidatenlijsten voor de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen van 20 
maart 2019 en de vaststelling van de Verkiezingsprogramma`s. 
 
12 juli 2019  
Reijer Kooij 
Ries de Kogel 
Frits Korf 
 
 


