CHRISTENUNIE ZUID–HOLLAND
JAARVERSLAG 2020

Het verslagjaar 2020 is voor ChristenUnie Zuid-Holland net als voor iedereen een bijzonder jaar geweest
vanwege de geldende Corona maatregelen.
De Provinciale Unie vergaderingen zijn in 2020 vanwege praktische redenen niet doorgegaan. Hierdoor heeft
het geplande afscheid tijdens de voorjaarsvergadering van Rens den Hollander, Sandra Korteweg en nog
officieel het afscheid van Jan Harm Boiten niet plaatsgevonden. Rens heeft zijn teken van erkenning inmiddels
wel ontvangen. Ter vervanging van de Provinciale Unie najaarsledenvergadering is gekozen voor een mailing.
Het Provinciale Unie bestuur kwam in 2020 tweemaal fysiek bijeen, de overige vier vergadering waren online
of deels fysiek en online. Op 10 september vond een ontmoeting tussen bestuur en fractie plaats, daarbij is
o.a. besproken dat de fractie steeds nadrukkelijker verbinding zoekt met de achterban. Dit is ook gebeurd
middels de achterbanbijeenkomst op 3 november jl.
Naast deze ontmoeting op 3 november zijn er vaker contacten tussen bestuur en fractie. Er is telefonisch
overleg tussen Jacco Schonewille en Nico de Waal, samen hebben zij in maart 2020 ook de leiderschap cursus
bezocht en namens het bestuur heeft Hans Storm, als politiek secretaris, maar ook Ruud van Asperen en Jan
Verspuij de fractievergaderingen bijgewoond.
Het besturen overleg SGP – ChristenUnie is in 2020 niet doorgegaan, in plaats hiervan hebben Nico de Waal
en Peter Grinwis telefonisch overleg gehad. Overigens worden we ons als bestuur steeds meer bewust dat
we ons moeten bezinnen op wel of geen samenwerking met de SGP en we weten dat dit ook landelijk
aandacht krijgt.
Tijdens elke bestuursvergadering worden zaken gedeeld die spelen bij lokale Unies. Op verzoek van het
landelijk bureau heeft het provinciaal bestuur bemoeienis met ChristenUnie Albrandswaard, inmiddels is daar
een interim-bestuur aan het werk.
We zijn dankbaar voor al het goede dat dit jaar is gebeurd in lokale unies, de Statenfractie en bij onze
gedeputeerde. Onze gedachten gaan uit naar een ieder die verliezen heeft geleden en we bidden u Gods
nabijheid toe in de wetenschap dat Hij niet loslaat wat Zijn Hand is begonnen.
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