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Interne bestuurszaken 
Het bestuur was gedurende 2019, mede door zwangerschap-
verlof, onderbezet. Gelukkig hebben we tegen het eind van het 
jaar in Sandra Graafland versterking gevonden. Zij heeft de rol 
van secretaris op zich genomen. Het bestuur bestaat ultimo 
2019 daardoor uit vier mensen. We blijven naar verdere 
versterking zoeken.  

Als bestuur hebben we ook in 2019 de goede contacten met de fractie onderhouden, door 
middel van bijwonen van fractie vergaderingen, voortgangsgesprekken met de 
fractieleden, periodiek overleg tussen bestuursvoorzitters en fractieleider en 
gezamenlijke vergaderingen van besturen en fractie. In Joppe Dingemanse is een nieuwe 
fractie-assistent gevonden.  

De bestuursleden en de beheerders van de gezamenlijke website hebben de cursus 
Privacy Proof gevolgd en Sijmen Breedveld is aangewezen als privacy-coördinator. De 
voorzitter heeft samen met een van de fractieleden de CU leiderschapstraining gevolgd. 

Lokale politiek 
Namens de CU-SGP fractie was ook in 2019 Tymon de Weger (CU) wethouder voor o.a. 
het sociaal domein en duurzaamheid; Simon Brouwer (SGP) functioneerde als leider van 
de fractie die uit 2 CU en 1 SGP raadsleden bestaat. De activiteiten van de fractie zijn in 
een “Terugblik 2019” verantwoord op deze website. 

In een gezamenlijke vergadering van CU en SGP bestuur en de fractie op 16 april hebben 
we de doorlopende campagne, de rolopvatting van besturen en het profiel van de fractie 
doorgenomen.  

Afdeling 
Algemene ledenvergaderingen zijn gehouden op 22 mei en 25 november. In mei hebben 
we voor het eerst voor een buitenlocatie gekozen en voorafgaand aan de vergadering 
met de aanwezige leden kennis genomen van de activiteiten van het Veenweiden 
Innovatiecentrum te Zegveld.  

Vanuit de campagnecommissie zijn kerstkaarten naar de leden verzonden. Het ledental 
van de CU in Woerden is in 2019 licht afgenomen van 136 naar 132 leden. 

Landelijk 
Ter gelegenheid van de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen van 20 maart en 
de verkiezingen voor het Europees parlement in mei hebben we beperkte campagne 
activiteiten ontplooid. Belangrijkste was de campagne zaterdag 9 maart. 

Met de landelijke partij zijn er de reguliere contacten geweest op administratief niveau en 
hebben we de vereniging vertegenwoordigd op de congressen.


