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Bestuur 
De bestuurssamenstelling bleef ongewijzigd:  S. Voorberg penningmeester, B. Malda lid,  
 H. Groen secretaris. De vacature bleven onvervuld.  
Vergaderingen bestuur: 
Het bestuur van de kiesvereniging Alblasserdam heeft in 2017 twee keer vergaderd, nl op 15 februari 
en op 20 september.  
Bijeenkomst fractie – bestuur 
Op 15 februari hielden de fractie en het bestuur een gezamenlijke vergadering. De afgelopen periode 
werd geëvalueerd, zaken mbt de komende verkiezingen werden besproken, en ook de voortgang van 
het werk van fractie en schaduwfractie. Tevens werd gesproken over het invullen van de 
bestuursvacatures. 
Ledenbestand 
Er kwamen in 2017 maar liefst 4 nieuwe leden bij, 2 leden verhuisden naar een andere afdeling en 1 
lidmaatschap werd opgezegd. 
Ledenvergaderingen 
In 2017 werden er 2 ledenvergaderingen gehouden. Op 3 april en op 23 oktober. In april werd 
vooruitgekeken naar de gemeenteraadsverkiezingen en werden taken benoemd en verdeeld. De 
tweede vergadering stond in het teken van de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma en de 
bespreking en goedkeuring daarvan door de leden. 
Vergaderingen Provinciale Unie 
De Provinciale Unie organiseerde in 2017 weer een voorjaarsvergadering en 
een najaarsvergadering. De vergaderingen werden bijgewoond door B. Malda. 
Bijeenkomst CU Drechtsteden 
Op 6 september bezochten we de regionale bijeenkomst voor Kiesverenigingen georganiseerd door 
het landelijk bureau. Het was een zinvolle en inspirerende ontmoeting en uitwisseling met andere 
afdelingen binnen de Drechtsteden.   
Vergaderingen landelijke ChristenUnie  
De ChristenUnie organiseerde in 2017 een landelijk congres op 20 mei en op 25 november. Het 
najaarscongres stond in het teken van ‘Samen waardevol’ , terwijl het thema in mei was ‘Vrij om te 
geloven’. Op beide congressen waren we present. 
Werkbezoek en boekpresentatie Gert-Jan Segers 
Op uitnodiging van CU-afdeling Molenwaard en in samenwerking met CU-afdeling Giessenlanden en 
CU-afdeling Alblasserdam heeft Gert-Jan Segers op maandag 6 februari 2017 een werkbezoek 
afgelegd in onze regio. Dit werkbezoek vond plaats op dezelfde dag als zijn boekpresentatie in 
Alblasserdam. 
Overige activiteiten 
In mei hebben we een Proeflokaal georganiseerd om geïnteresseerden een inkijkje te geven in de 
keuken van het gemeenteraadswerk. Arjan Zwaan kon, als oud-raadslid, veel informatie meegeven 
aan de helaas zeer kleine groep deelnemers. 
 
   


