
Jaarverslag ChristenUnie Medemblik 2014 
Hierna treft u een kort verslag aan van de activiteiten van de kiesverenging Medemblik die in 2014 
hebben plaats gevonden. Het jaar stond voor een belangrijk deel in het teken van de  
gemeenteraadsverkiezingen 2014 (GM 2014) en de hieruit voortvloeiende veranderingen. De 
jaarrekening over 2014 wordt u separaat aangeboden. 
 

Bestuursvergaderingen 
Het bestuur kwam 3 keer bij elkaar. Daarnaast vonden tussentijds nog diverse (mail)besprekingen 
plaats vanwege de gemeenteraadsverkiezingen.  
 
De 1e bespreking vond plaats in januari met als belangrijkste onderwerpen de komende GM-
verkiezingen en de hierbij behorende campagne-activiteiten. 
 
De 2e bespreking vond plaats in februari, wederom veel aandacht voor de GM 2014,  aandacht voor 
het uitschrijven van een ledenvergadering/verkiezingsbijeenkomst medio maart en de datum prikken 
voor de campagnetour: 15 maart 2014. 
 
De 3e bespreking vond plaats in december waarin nog kort werd teruggekeken op de GM-
verkiezingen; het aantal stemmen wat de CU had gekregen viel niet tegen. Tevens werd de komende 
(landelijke) ledenwerfactie besproken en hoe hier invulling aan te geven op lokaal niveau. Ook wordt 
gesproken over de inzet van de CU Medemblik betreffende de PS-verkiezingen welke plaatsvinden in 
maart 2015. 
 
Bij alle vergaderingen waren de fractieleden meesttijds ook aanwezig waardoor er ook ruimte was 
voor de actuele politieke ontwikkelingen in Medemblik. 
 
Een greep uit de onderwerpen die tijdens de bestuursvergaderingen aan de orde kwamen: de 
voorbereidingen op de GM 2014 en de uitwerking hiervan nadien, aanhalen contacten met 
achterban, frequentie en invulling bestuursvergaderingen, frequentie nieuwbrieven, meer aanwezig 
in de media, planning en protocol PS-verkiezingen. 
 
 

Algemene Ledenvergadering 
Op 3 maart werd de Algemene Ledenvergadering gehouden waarbij de voorbereiding op de 
verkiezingen in 2014 centraal stond. 
Er werd een toelichting gegeven op de laatste stand van zaken betreffende de komende GM 2014, 
hierna volgde een interactie met de aanwezigen om hun zienswijzen en input te geven.  
 

Campagnetour GM-verkiezingen 2014 
Op 15 maart vond onze campagnetour plaatst waarbij we een aantal dorpskernen aandeden. 
In Andijk en Medemblik was ook Joel Voordewind aanwezig. 
 

Ledenmutaties 2014 
7 opzeggingen 
4 aanmeldingen 
Per 31 december: 60 leden 
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