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Voor de ChristenUnie in Rijssen-Holten een jaar waarin weer veel werk is verzet. De fractie heeft dat 
steeds gedaan met oog voor het belang van Rijssen-Holten. Het bestuur met oog voor leden en fractie. 
Maar beiden altijd in de erkenning dat wij de kracht kunnen vinden bij God, onze Vader.  
 
Ledenvergaderingen 
Op 12 februari en 29 oktober werden de 
ledenvergaderingen gehouden. In de 
vergadering werd met name gesproken over 
de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 
2014 en de politieke actualiteit.  
 
Ledenbestand 
Het ledenbestand ontwikkelde zich als volgt: 
 
  Hoofdleden Gezinsleden 
01-01-2004 148  22 
01-01-2005 142  20 
01-01-2006 134  20 
01-01-2007 137  19 
01-01-2008 143  17 
01-01-2009 133  18 
01-01-2010 132  20 
01-01-2011 128  19 
01-01-2012 122  18 
01-01-2013 115  15 
31-12-2013 115  14 
01-01-2014 110  14 
 
Bestuur 
Het bestuur heeft in 2013 vier keer vergaderd, 
naast de ledenvergaderingen. Er is daarnaast 
veel overleg via de email en telefoon geweest. 
 
Eind 2013 bestaat het bestuur uit: J.F. ten 
Hove (voorzitter), G.D. Roosink (politiek 
secretaris), B.J. Blaazer (secretaris), M.C. 
Wassink (penningmeester) en J.J. van der 
Burgh. Er is nog één vacature in het bestuur. 
 
Website en social media 
In 2013 zijn er 22 nieuwsartikelen op de 
website geplaatst.  
 
De website is sinds 4 juli 2006 in de lucht. De 
bezoekersaantallen verlopen als volgt: 
 
  Bezoekers Pageviews 
2006  2918  10816 
2007  5581  17669 
2008  5854  20967 
2009  9486  23672 
2010             10550  34755 
2011  2939  12527 
2012  2474  8644 
2013  817 (420 uniek) 3219 
 
De bezoekersaantallen lopen sterk terug door 
de opkomst van social media, zoals twitter en 
facebook. Verschillende fractieleden hebben 
een twitteraccount, waarbij de fractievoorzitter 

Bert Tijhof het meest actief is. De jongste 
tweets zijn ook op de website zichtbaar. In 
2013 is een facebook-pagina geopend, waarop 
ook de eerste berichten zijn geplaatst.  
 
Nieuwsbrief 
Het contactblad is in 2013 niet verschenen. In 
november en december is een digitale 
nieuwsbrief verspreid naar de leden waarvan 
landelijk het emailadres bekend was.  
 
Fractie 
De fractie in de raad bleef ongewijzigd; B.D. 
Tijhof (fractievoorzitter), W. Riezebos-
Tessemaker (fractiesecretaris), J. Berkhoff en 
J. van Veldhuizen. 
 
Bijgestaan door N.J. Otten en G.D. Roosink, 
als schaduwfractieleden (ook wel 
raadscommissieleden genoemd). 
 
College 
Sinds 1 september 2008 is de ChristenUnie 
vertegenwoordigd in het college door haar 
wethouder mr. B. Wolterink. 
 
Gemeenteraadsverkiezingen 
Op 19 maart 2014 vinden de gemeenteraads-
verkiezingen plaats. De ChristenUnie doet in 
Rijssen-Holten ook weer mee. De 
ledenvergadering heeft in 2013 het 
verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst 
vastgesteld. Om gezondheidsredenen heeft 
Gerrit Roosink zich in december terug 
getrokken als kandidaat. 
 

 
 
Vlnr: Niek Otten (5), Joost van Veldhuizen (4), Willemien 
Riezebos-Tessemaker (2), Jan Berkhoff (3), Bert Blaazer 
(7), Bert Tijhof (1), Gerrit Roosink (was 3) en Gerrit Pas (6) 
 

Het verkiezingsprogramma is tot stand 
gekomen onder leiding van Willy Otten, Ben 
Wolterink en Bert Tijhof.

 


