
Jaarverslag over het jaar 2021 van de ChristenUnie afdeling Papendrecht 
 
Begin 2021 telt de CU afdeling Papendrecht 152 leden. 
Eind 2021 was het ledenaantal : 146 leden 
 
Het bestuur bestaat uit: 
Voorzitter Gerdien Barlag (a.i) 
Secretaris : Alfred Romijn 
Penningmeester:  Hubert Kats vanaf okt. 2021 
Algemeen bestuurslid: Rachel Kooijman vanaf okt. 2021. 
Algemeen bestuurslid: Els Blok 
 
De fractie bestaat uit: 
Fractie voorzitter en raadslid: Jaco van Erk 
Raadslid: Pieter Jan den Dekker  
 
Duo-raadslid zijn : 
 vacant 
 
Wethouder is: 
Kees de Ruijter 
 
Fractie medewerker is: 
Alfred Romijn  
 
De voorjaarsvergadering in 2021 verviel in verband met het toen heersende Corona virus. 
De najaarsvergadering is gehouden op 27 oktober 2021.  
 
Tijdens een ledenvergadering zijn altijd raadsleden aanwezig die verslag doen van de afgelopen 
periode. Ook de wethouder heeft in de najaarsvergadering een interessante update gegeven. 
 
De leden werden op de hoogte gehouden van de plaatselijke politieke ontwikkelingen door middel 
van een Nieuwsbrief die circa 3 keer per jaar wordt verzonden. 
 
De website van de CU afdeling Papendrecht werd regelmatig voorzien van nieuwe informatie. 
We zijn eveneens actief op Facebook en Instagram. 
 
Het bestuur kwam 8 keer bijeen en behandelt daarbij een aantal vaste agendapunten. 
Per toerbeurt bezocht een bestuurslid de fractie- en de raadsvergadering. 
 
Activiteiten van het bestuur in de loop van het jaar. 
 
In de eerste helft van het jaar is de kandidatenlijst in grote lijnen opgesteld.  
Nadien is de volgorde nog wat gewijzigd. Maar ruim op tijd was de lijst gereed om goedgekeurd te 
worden op de Algemene Leden Vergadering van oktober 2021.  
In maart 2021 is het concept verkiezingsplan geschreven. Het is opgesteld in overleg met zowel de 
huidige fractie en wethouder als nieuwe kandidaten en een aantal jongeren. 
De speerpunten zijn hieruit bepaald in samenspraak met de fractie en de wethouder.  Op de 
Algemene Leden Vergadering van oktober 2021 is het programma goedgekeurd door de leden. 
In mei is het campagneplan opgesteld en het concept is in juli met de fractie en wethouder 
besproken. 
Diverse leden zijn in de loop van het jaar gevraagd om eens een fractie- of bestuursvergadering mee 
te maken. Daar werd positief op gereageerd.  
Vanwege het gevaar op Corona besmettingen werd meermalen digitaal vergaderd. 


