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ChristenUnie IJmond 

 
 
Activiteitenverslag Vereniging ChristenUnie IJmond over 2020 
 
Het Activiteitenverslag van de ChristenUnie IJmond is door het Bestuur 
vastgesteld op 6 april 2021. 
 
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.  
 
Leden van de afdeling 
 
Afdeling IJmond van de ChristenUnie is een ledenvereniging. Net als in 2019 
is ook in 2020 de gestage groei van het ledental doorgegaan. Daar zijn we blij 
mee. Het ging daarbij om de volgende mutaties: 
 
                                                           2020    2019 
Stand begin jaar   111 108 

Bij: door aanmelding         11 9 

Bij: door verhuizing             3 1 

Af: door opzegging    -2 -3 

Af: door overlijden/gezondheid  -2 -1 

Af: door verhuizing        0 -3 

Stand einde jaar 121 111 
 
 
Zoals in het voorgaande van dit verslag al werd vermeld, bestaat het 
werkgebied van de afdeling IJmond uit een 5-tal gemeenten. Zie hieronder in 
2 grafieken de ledentallen per gemeente en de groei over de laatste 6 jaar. 
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Algemene Ledenvergadering 
 
Vanwege de Corona maatregelen heeft in 2020 geen Algemene 
Ledenvergadering (ALV) plaatsgevonden waarbij de leden fysiek bij elkaar 
zijn gekomen. Wel heeft op 31 augustus 2020 een ALV via ZOOM 
plaatsgevonden met een voor onze begrippen verrassend groot aantal 
deelnemers. In het voorjaar van 2020 hebben alle leden van de CU IJmond 
een bericht ontvangen met daarbij de gebruikelijke stukken voor een ALV en 
de mededeling dat er geen ALV zou plaatsvinden, maar dat een ieder 
desgewenst schriftelijk op de toegezonden stukken kon reageren. De stukken 
(activiteitenverslag 2019, financieel verslag) zijn nadien op de website van de 
CU IJmond geplaatst. 
 
Bestuur 
 
Het bestuur bestond in 2020 uit Reijer Kooij (voorzitter), Ries de Kogel 
(secretaris-penningmeester) en Frits Korf. In deze samenstelling werd 
regelmatig overleg gevoerd, vanwege de COVID--maatregelen veelal 
gebruikmakend van moderne communicatiemiddelen. Verder heeft het 
Bestuur regelmatig overleg met de CU-fractie in de Gemeenteraad van 
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Velsen en in groter verband met vertegenwoordigers van de regio Haarlem, 
Haarlemmermeer en Velsen. 
 
CU Provinciale Unie en Landelijk Congres 
 
Individuele leden en afdelingen worden uitgenodigd voor de bijeenkomsten 
van de provinciale en landelijke ChristenUnie. In 2020 heeft de Provinciale 
CU een tweetal informatieve en goed bezochte inspiratie-bijeenkomsten 
georganiseerd rond de thema's Stikstof (februari) en Regionale Energie 
Strategieën (oktober; digitaal). De landelijke CU heeft zoals gebruikelijk weer 
een voorjaars- en najaarscongres georganiseerd, beiden digitaal en met 
focus op de aanwijzing van de lijsttrekker en de kandidatenlijst voor de 
Tweede-Kamerverkiezingen van maart 2021. Aan al deze bijeenkomsten is 
steeds door één of meer leden van het afdelingsbestuur deelgenomen. 
 
CU-fractie Gemeenteraad Velsen 
 
Het jaar 2020 was voor het raadslid van de CU, Leen de Winter, het 7e jaar 
als lid van de Gemeenteraad en voor Frank Cornet het 4e jaar als lid van de 
Steunfractie Met ingang van 1 april 2020 is Elsa Waljaard geen lid meer van 
de steunfractie van de CU. Fractie en bestuur hebben Elsa in het najaar op 
passende wijze bedankt voor haar inzet voor de CU in en buiten de 
Gemeenteraad. 
 
Leen de Winter en Frank Cornet zijn in 2020 opnieuw intensief en actief 
betrokken geweest bij de gemeentelijke politiek. Als raadslid nam Leen deel 
aan de Gemeenteraadsvergaderingen en, samen met 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 de Gemeenteraad van Velsen. Hieronder een greep uit de 
activiteiten: 
 

1. In de Gemeenteraad is regelmatig gesproken over BRAK en het 
Pieter Vermeulenmuseum (PvM). De ChristenUnie sprak zich uit voor 
het stopzetten van het project #BRAK en voor de start herhuisvesting 
van het Pieter Vermeulen Museum 

2. Al eerder was de Gemeenteraad akkoord gegaan met het planten van 
een “Boom van ontmoeting”, niet op het Stadhuisplein maar op het 
Kennemerplein in IJmuiden. De boom is geplant en de bankjes staan 
er. Er wordt nog officieel aandacht aan besteed na Corona. 

3. De CU fractie heeft kritisch vragen gesteld over uitstel van heropening 
van de sluisroute 

4. Verder heeft de CU fractie zich ingezet voor behoud van het 
wandreliëf van Bouke Ylstra met sportfiguren bij de Kennemerzaal 
aan het Moerbergplatsoen. 
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5. Door de fractie zijn Raadsvragen gesteld over de kustvisie 
6. Een CU Motie over “Jongeren denken mee in Coronatijd” is 

aangenomen. 
 
 
Velsen, 6 april 2021 
 
Reijer Kooij 
Ries de Kogel 
Frits Korf 
 


