
 

      
Vereniging Oost-Brabant 
 
Jaarverslag 2020 
Het jaar 2020 was een bijzonder jaar omdat de corona pandemie zijn intrede deed, 
waardoor helaas diverse publieke activiteiten geen doorgang konden vinden.   
 
Bestuur 
Gewoontegetrouw beginnen we dit verslag met de samenstelling van het bestuur aan het 
begin van het seizoen, namelijk Lodewijk den Breejen, David van Harten jr. (penningmeester), 
Gert-Jan Lenting, Albert Spijker en Magchiel Nieuwlaat (secretaris). Echter al op de eerste 
bestuursvergadering nam Feico Lanting het voorzittersstokje over en tekende vervolgens  de 
Bewilligingverklaring. Zijn aantreden was  uiteraard onder voorwaarde dat de leden hiermee zouden 
instemmen. Dat bleek geen probleem te zijn. Feico is ook voorzitter van de provinciale afdeling, 
zodat we korte lijntjes met ons provinciaal bestuur hebben.  
Van Albert Spijker hebben we helaas als bestuurslid afscheid moeten nemen vanwege ziekte.  

Het bestuur vergaderde zeven keer waarvan vijf keer online via Teams. 
Zowel de secretaris (in 2019) als de webmaster (in 2020) hebben de AVG-cursus gevolgd: een 
verplichting om in te kunnen loggen op de website van de partij. 
De secretaris heeft een gedetailleerd overzicht bijgehouden van de gevoerde correspondentie. 
 
Adviseurs 
Vaste adviseurs van het bestuur waren ook dit jaar de voorzitters van de Gemeenteraadsfracties van 
Best en Eindhoven t.w. Wouter Bondt (Best) en Henk Jager (Eindhoven) met zijn rechterhand 
Marieke Jager. 
 
Ledenvergadering 
Als gevolg van de corona pandemie konden we slechts één ledenvergadering houden 
namelijk op 16 januari met aansluitend een openbare bijeenkomst met als sprekers Maarten 
Verkerk en Hermen Vreugdenhil. Een goede vergadering met een geanimeerde bespreking. 
Daarnaast hebben we hebben we de leden 15 keer een mail gestuurd en hen daarmee  
actueel op de hoogte gehouden. 
Vanwege de pandemie kon de komst van Gert-Jan Segers naar Eindhoven in maart helaas 
geen doorgang vinden. 
  
Ledenzaken 
Eind 2020 telde onze afdeling 313 leden, zodat we met een groei van 14 leden het jaar 
mochten afsluiten.  
 
Financiën 
Het Financieel Jaarverslag 2020 is opgesteld en verschijnt binnenkort op de website; de 
zaken staan er gezond voor. 
 
Websites ChristenUnie Oost-Brabant 

Zowel de website van de afdeling als die van Best worden door de webmaster Lucas Herfst 
telkens geactualiseerd. De website van Eindhoven blijft een zorgenkindje bij gebrek aan 
mankracht en de werkbelasting van de leden van de gemeenteraadsfractie. 
 
Gemeenteraadsfracties 



 

Door de frequente aanwezigheid van de adviseurs op onze bestuursvergaderingen, werden we goed 
op de hoogte gehouden van de actuele zaken van de beide gemeenteraden.  

 
Provincie Noord-Brabant 
Feico presenteerde als voorzitter van het provinciaal bestuur de plannen van dat bestuur en het 
landelijk bureau in de persoon van Alma Broekmaat om de banden tussen de provinciale en 
regionale resp. plaatselijke afdelingen te versterken tot een wederzijdse samenwerking. 
 
Verkiezingen 
Met het oog op de verkiezingen van de Tweede Kamer in 2021 hebben we de leden gevraagd om 
onderwerpen voor het verkiezingsprogramma aan het bestuur door te geven. Door ca. 10 leden is 
hiervan gebruik gemaakt.  
Bij het bekend worden van de kandidatenlijst voor de TK-verkiezingen, hebben we onze teleurstelling 
uitgesproken, dat er weinig personen uit onze provincie op de lijst staan en bovendien zijn deze laag 
geplaatst. Daarover is telefonisch contact geweest met de landelijke voorzitter van de ChristenUnie. 
Een gesprek met hem zal in 2021 plaatsvinden.    
 
Diversen 

Er zijn door een lid activiteiten ontplooid om de mogelijkheden na te gaan voor deelname 
aan de verkiezingen in het Land van Cuijk vanwege de gemeentelijke herindeling in 2022. Dit 
krijgt een vervolg. 
Voorts hebben we deelgenomen aan digitale landelijke congressen van de partij.    
 
Zoals aan het begin aangegeven, speelde de corona pandemie ons behoorlijk parten, maar 
mocht desondanks het werk toch doorgang vinden. Hiervoor zijn we onze God dankbaar. 
 
Magchiel Nieuwlaat, secretaris. 
 
 


