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Ledenvergadering 17 februari 2021 

Agendapunt 4 

Jaarverslag 2020  

Het jaar 2020 markeert ongetwijfeld als bewogen ‘coronajaar’ de geschiedenis. 

Voortaan is sprake van ‘vóór’ en ‘na’ de coronapandemie. Het heeft alle facetten 

van het openbare en maatschappelijke leven beïnvloed. En het zal zijn schaduw nog 

lange tijd vooruitwerpen. Als navolgers van Christus mogen wij in woord en daad 

het perspectief van geloof, hoop en liefde in onze eigen omgeving betekenis geven. 

Een oud gospellied zegt: ‘He’s got the whole world in His hands’. 

Er is voorlopig sprake van een ‘nieuw normaal’ waarin hygiënemaatregelen, 

mondkapjes, afstand houden, beeldscherm contacten, thuis werken (voor wie dat 

kan) en testen de norm zijn geworden. 

Veel activiteiten en initiatieven zijn vertraagd of in een pauzestand terecht 

gekomen. De ledenvergadering van 26 november moest ‘op afstand’ via 

beeldscherm worden gehouden. Slechts enkele leden namen hieraan deel. 

Desondanks zijn we blij met de actieve betrokkenheid en inzet van een jong en 

ervaren lid uit Purmerend  

De onderlinge contacten tussen de afdelingen en raadsfracties van de ChristenUnie 

in West-Friesland hebben op 7 februari 2020 geleid tot een goed bezocht regionaal 

symposium in Medemblik over het thema ‘jeugdzorg’. Op regionaal niveau wordt nu 

nagedacht over meer mogelijkheden om met elkaar samen te werken, zowel 

praktisch als bestuurlijk. 

Binnen het bestuur heeft Ben van der Heijden de voorzittershamer overgedragen 

aan Michael Omvlee, en is hij eind 2020 teruggetreden als bestuurslid. We zijn Ben 

veel dank verschuldigd voor zijn jarenlang volhardende inzet en toewijding. 

Tegelijkertijd is daarmee een vacature in het bestuur ontstaan. 

Op landelijk niveau is met het partijcongres, de kandidatenlijst en het 

verkiezingsprogramma de aanzet gegeven voor de campagne van de Tweede 

Kamer verkiezingen op 17 maart 2021. Tegelijkertijd is het de opmaat voor de 

gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.  

Het bestuur volgt op gepaste afstand de verrichtingen van de eigen Hoornse fractie. 

Er zijn periodiek contacten met Kees Maas als gekozen vertegenwoordiger, en met 

de 2 vaste commissieleden van de schaduwfractie die hem in zijn raadswerk 

ondersteunen. We zijn dankbaar voor dit team en voor al degenen die gevraagd en 

ongevraagd met hen meedenken, input leveren, adviseren en hun werk in gebed 

dragen.  

Michael Omvlee 
Voorzitter 

1 februari 2021 
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De fractie van ChristenUnie Hoorn 

De fractie bestaat sinds 2018 uit één raadslid Kees Maas en tevens fractievoorzitter 

is en uit twee commissieleden te weten Carin Ritsema en Jacob Jan Kooyman van 

Guldener.  

Wekelijks is er op maandagavond een fractievergadering om de stukken voor te 

bereiden die in de commissie en de raadsvergaderingen aan de orde komen en 

bespreken we zaken die in de gemeente Hoorn spelen en die ons via bewoners en 

leden ter ore komen hoe we hier aandacht voor kunnen vragen. Hierin worden we 

ondersteund door een groep trouwe leden die ons bijstaan voor advies op 

verschillende domeinen.  

Elke 1e maandag van de maand is er van 20.00 – 21.00 uur een bidstond om te 

bidden voor onze stad, de inwoners en het bestuur van onze stad. We hebben een 

trouwe groep van mensen die hier bij aansluit en met regelmaat wordt er iemand 

uitgenodigd om in deze bidstond voor te gaan.  

Sinds december is onze fractie en het bestuur versterkt met een 

communicatiemedewerker waar we zeer dankbaar voor zijn en waarmee we onze 

achterban meer kunnen betrekken bij wat we als fractie willen bereiken. Inmiddels 

zijn onze website en social media kanalen aangepast, zodat we hier nog beter 

kunnen laten zien wat we in afgelopen periode hebben bereikt, maar waarmee we 

ook toegankelijker zijn voor onze inwoners om zaken die spelen bij ons aan te 

kaarten.  

Informatie wat we in de afgelopen periode hebben mogen bereiken en waar we 

aandacht voor hebben gevraagd is te vinden op onze site 

www.hoorn.christenunie.nl 

Daarnaast zijn we ook dankbaar voor de samenwerking in de regio met de 

ChristenUnie fracties in Medemblik en Enkhuizen waar op regelmatige basis bij 

elkaar komen en elkaar opzoeken om gezamenlijk standpunten te bepalen op 

thema’s die in Westfriesland spelen.  

Daarnaast is onze lijn met het provinciaal bestuur en de fractie in de provincie ook 

goed doordat Jacob Jan Kooyman van Guldener naast zijn rol als commissielid ook 

betrokken is als bestuurslid bij de Provinciale Unie in Noord Holland.  

We zijn dankbaar dat we met de steun van onze leden en in de wetenschap dat God 

ons wijsheid, inzicht en kracht geeft samen kunnen bouwen aan de bloei van onze 

stad.  

Kees Maas 
Fractievoorzitter 
1 februari 2021 

http://www.hoorn.christenunie.nl/
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