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Terugkijken Geldermalsen
Werk had de groep Geldermalsen al veel verzet voordat ze zichtbaar werd. Dat werk was
vervolgens zichtbaar op heel veel plaatsen. Negenduizend flyers, ééntje in elke bus. Een
CU-kever was regelmatig op de weg. Lijsttrekker Martha Kool deed overal mee in
discussies. Leerlingen op een middelbare school riepen twee debaters uit als de besten en
PietJan den Dikken, nr 2 op de CU-lijst, was er één van.
De werkgroep groeit maandelijks en bestaat uit tien of intussen al uit meer mensen. Ze
hebben veel voor hun werk terug gekregen, al vóór de verkiezingsdag, want hoewel ze
elkaar tevoren meestal niet kenden zijn ze goed op elkaar ingesteld. En dat allemaal rond
een christelijke inzet voor Geldermalsen. Je kunt wel voor slechtere doelen bezig zijn!
De uitslag kwam. In het gemeentehuis heeft toen eerst op de schermen gestaan, dat CU 1
zetel had, maar later werd dat 0! De kiesdeler, het aantal uitgebrachte stemmen gedeeld
door 21 zetels, was 567. Hun 493 stemmen waren er 3 te weinig voor een van de 5
restzetels. Grote teleurstelling bij de werkgroep en ons allemaal. Vriend en vijand had dit niet
verwacht.
En nu? Wel, slikken en ademhalen. De richting was goed en wordt vervolgd. De groep gaat
de komende jaren nemen om te groeien in inzicht in bestuurlijke zaken van Geldermalsen en
om, door contact met de achterban, te groeien in aantal.
Terugkijken Tiel
CU haalde in Tiel een zetel. Daar zijn we erg blij mee. Jarenlang werk achter de schermen
heeft tot onze vreugde geleid tot een zetel. Het aantal stemmen was 637, terwijl de kiesdeler
bij de 27 raadszetels 522 was. Dank aan God.
Nu begint het grotere werk. Ad kan bezig in raad en raadscommissies, Jolanda, Maartje,
Ronald en Joop in commissies en verder in ondersteuning van het CU - werk in Tiel.
Nieuwe bestuursleden. Geef kandidaten op!
Er bestaat al lang een vacature voor een voorzitter en er komen er nog twee, voor een
secretaris en een algemeen bestuurslid. Het is heel onwenselijk, dat bestuursleden tegelijk
fractielid zijn - en dat is nu zo -, omdat een bestuur moet toezien op de fractie.
Dus: geef uiterlijk 5 april jezelf of een ander, met zijn instemming, op als bestuurslid.
Hij / zij hoeft geen CU-lid te zijn, maar moet wel bereid zijn om het te worden. We willen op
de jaarvergadering voordrachten doen van meer personen per functie, zodat er gekozen kan
worden. Info bij het bestuur
Jaarvergadering 25 mei
We hopen de jaarvergadering te houden op 25 mei, in Geldermalsen, met als spreker een
parlementslid. Hou de datum vrij!
Tenslotte: wilt u danken en bidden voor het team in Geldermalsen en voor het team in Tiel?
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