
ChristenUnie        VERSLAG 
provincie Utrecht                                 
Algemene Ledenvergadering: 3 oktober 2018, Provinciehuis Utrecht  
                                                                                                           
Aanwezig: 32 leden incl. leden Provinciaal Unie Bestuur (PUB):  
voorzitter Klaas Druijf, politiek secretaris Jan Wijmenga, lid Jan van de Scheur. 
 
================ 
20:00 Algemeen  
De voorzitter heet een ieder welkom en opent met het lezen van de missie van de partij, een gedeelte van 
Mattheus 10 en gebed.  
 
Vaststelling Agenda 
De voorzitter meldt dat het fotomoment met de mogelijke kandidaten – vooraf aan de vergadering – bij 
sommigen de indruk wekte dat de lijst al was vastgesteld. Dat is geenszins het geval. 
Vanwege ziekte van de penningmeester is er vanavond geen toelichting beschikbaar op de financiën. 
Daarover zijn ook geen vragen binnengekomen. Er zijn m.b.t. de financiën ook geen bijzonderheden te 
melden. Er is een controle geweest door de Kascontrolecommissie, die is positief. Het Jaarverslag 2017 
wordt vervolgens vastgesteld. 
 
Vervolgens krijgen alle aanwezigen de gelegenheid zich even voor te stellen. 
 
Verkiezingen PS2019 en Waterschap2019  
memoreert de opdracht die de selectiecommissie meegekregen had en hoe de procedure gelopen is. 
Vervolgens krijgt Titia Cnossen, voorzitter selectiecommissie, het woord. Zij geeft een rapportage aan de 
ALV. In april-juni 2018 zijn de kandidaten allemaal in de Jacobikerk in Utrecht ontvangen voor een gesprek 
en er is een advies aan het bestuur opgesteld. Ook de zittende leden zijn apart nog eens gesproken, zowel 
de Staten- als waterschapsleden. Er is bewust geen gebruik gemaakt van landelijk bekende kandidaten, 
omdat er voldoende regionale actieve leden waren. Daarom is de laatste plaats ook ingevuld door 
wethouder Sander van ’t Foort uit Renswoude. 29 augustus is het advies voor de lijsten (PS en 
Waterschap) aan het bestuur aangeboden. 
 
Er zijn twee vragen uit de zaal, die betrekking hebben op de positie van een lid uit Stichtse Vecht op de 
lijst (deze wordt door de vraagsteller gemist) en de positie van het huidige lid van het AB van het 
Waterschap. M.b.t. het lid uit Stichtse Vecht geeft mw. Cnossen aan dat de bewuste persoon niet 
beschikbaar was. M.b.t. het huidige lid van het AB: de selectiecommissie heeft hem gesproken en 
uiteindelijk ook een hoge plek op de lijst aangeboden. De persoon heeft daar zelf voor bedankt. 
Vervolgens gaat de voorzitter in op twee kwesties. Nadat de conceptlijst aan het bestuur was aangeboden 
bleek dat een van de kandidaten liever niet zo hoog op de PS-lijst zou willen staan. In overleg met hem en 
de lager geplaatste kandidaten is hij naar plaats 7 verschoven, daardoor schuiven een aantal mensen een 
plek omhoog. 
 
Verder bleek na de verzending van de lijst aan de leden dat een lid dat wel gesolliciteerd had per ongeluk 
niet door de selectiecommissie op gesprek was gevraagd en daardoor ook niet op de conceptlijst was 
gekomen. Hij had nadrukkelijk gesolliciteerd. Het bestuur stelt voor hem op plek 29 toe te voegen en de 
volgende kandidaten één plek op te schuiven. 
 
Er zijn geen amendementen ingediend door de leden. De ALV gaat unaniem akkoord met de beide lijsten 
inclusief de hierboven vermelde wijzigingen.  
 
Vervolgens bedankt de voorzitter de leden van de selectiecommissie en geeft ieder van hen een Dopper in 
de kleuren van de provincie Utrecht. 
 
De lijsttrekker 
De voorziitter geeft het woord aan de lijsttrekker, Arne Schaddelee. Hij geeft zijn visie op de wijze waarop 
de partij politiek moet bedrijven en campagne kan voeren, met citaten van Martin Buber en de Dalai Lama. 
Het moet een luisterende campagne zijn, we moeten niet zenden maar juist ontvangen wat mensen kwijt 
willen. 
 
We oefenen gelijk met luisteren in verschillende vormen. 
 



 
 
Programmacommissie 
Jan Wijmenga geeft een toelichting op het werk van de programmacommissie. Een aantal leden heeft zich 
hiervoor beschikbaar gesteld, maar als mensen geïnteresseerd zijn, zijn ze van harte welkom zich aan te 
sluiten. De bedoeling is dat een concept-programma bij de ALV in januari (datum nog te bepalen) wordt 
vastgesteld. De commissie maakt gebruik van het basisprogramma dat door het Landelijk Bureau is 
aangereikt, van het vorige programma, de speerpunten van de huidige fractie en van materiaal dat door 
derden wordt aangereikt. Ook probeert de commissie, zo mogelijk samen met de campagnecommissie, 
regionale bijeenkomsten te beleggen.  
 
Uit de zaal komt de vraag of die bijeenkomsten in elke plaats worden gehouden. Dat is organisatorisch niet 
haalbaar. Gemikt wordt op 3-4 avonden. 
Een van de leden vraagt naar het programma voor het Waterschap. Ook dat programma wordt door de 
programmacommissie voorbereid, met de kandidaten. 
 
Rondvraag 
Een van de leden wil weten hoe de lijsttrekkers staan ten opzichte van de missie.  
Arne was ooit lid van twee andere partijen, maar wilde zich als Christen inzetten. En ook vanuit de 
Christelijke visie in de politiek actief worden. Vandaar de overstap naar de provincie.  
Ook Kees van Kranenburg, lijsttrekker voor de HDSR-lijst, geeft zijn motivatie om voor de ChristenUnie 
actief te zijn. Het is redelijk onzichtbaar werk, maar ook heel belangrijk. Hoe houden we de provincie 
droog en hoe gaan we om met op het oog tegenstrijdige belangen tussen natuur, boeren, bewoners en 
bedrijven.  
 
Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen en hun inbreng om 21.25 uur.  
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