
Jaarverslag over 2020 van de CDA basisgroep sociale zekerheid 

 

Het was door de coronacrisis een bijzonder jaar voor de basisgroep. 

Op 27 februari hadden we een normale bijeenkomst waarin we spraken over de opzet van onze 

armoedeconferentie in samenwerking met de Bestuurdersvereniging. Daarnaast hebben we ons 

voorbereid voor he gesprek met enkele Kamerleden Ronnes en Peters over de op verzoek van de 

fractie aangehouden resolutie woonlasten.  

De armoedeconferentie moesten we vanwege corona uitstellen, tot wanneer het weer goed mogelijk 

is. 

 

Na medio maart waren bijeenkomsten niet mogelijk. 

Voor videobellen bleek de apparatuur van verschillende leden ontoereikend. We vonden het 

essentieel dat alle leden van  de basisgroep mee konden doen. Daarom was videobellen geen optie.  

We hebben zoveel mogelijk per telefoon of  per mail gedaan. 

 

In juni hebben we inbreng geleverd aan de verkiezingsprogramcommissie, de voorbereiding daarvoor 

is per mail gebeurd. 

 

In september konden we wel bij elkaar komen maar dan op 1,5 meter. Die dag hadden we een 

boeiend gesprek met een medewerker van de Woonbond en daarnaast hebben we uitgebreid 

gesproken met kamerlid René Peters.  

 

In november hebben we wederom per mail gewerkt aan amendementen op het 

conceptverkiezingsprogramma. We kwamen uiteindelijk tot 3 amendementen, waarvoor we van een 

behoorlijk aantal CDA-leden buiten de basisgroep steun kregen, daarvoor onze dank aan deze 

personen. 

 

De basisgroep kon toch dit jaar 3 nieuwe leden verwelkomen, terwijl een lid vertrok om deze zich 

toch te weinig in de CDA-standpunten kon herkennen. Op dit moment bestaat de basisgroep uit 

ongeveer 20 leden.  

 

Bestuurlijk was het ook een bijzonder jaar. Na 2 jaar als interim-voorzitter te hebben gefungeerd, 

stopte Jan Eerbeek. Vanwege corona hadden we nog niet de kans om hem plenair te danken voor 

zijn werk en zijn inzet voor en zijn betrokkenheid bij de basisgroep. Een nieuwe voorzitter dachten 

we te hebben gevonden, al was door corona het bijwonen van bijeenkomsten van de basisgroep niet 

mogelijk, toen dat wel kon bleek de groep toch anders te functioneren dan betrokkene zich had 

voorgesteld en trok zich daarom terug.  

Coronatijd is daarom geen geschikte tijd voor het vinden van een voorzitter. Voorshands hebben we 

daarom te taken verdeeld en willen we werken met een roulerend voorzitter. 

Op dit moment bestaat het bestuur uit Madeline Andringa, André Reumkens (penningmeester) en 

Louis Flapper (secretaris). Tot juli 2020 was Nico van Jaarsveld lid van het bestuur, er was veel 

waardering voor zijn inzet gedurende vele jaren.  

 

Open Forum verscheen dit jaar 3 maal digitaal. Dat is minder dan gepland, omdat de eindredacteur 

wegens het aanvaarden van een baan zijn werkzaamheden heeft moeten beëindigen. Niettemin is dit 

blad is voor de basisgroep een belangrijk middel om bij CDA-ers onder de aandacht te brengen wat er 

leeft bij armen en andere uitkeringsgerechtigden. 

 



De belangrijkste financiële bijdrage kwam ook dit jaar van de partij daarnaast mochten we enkele 

kleinere giften ontvangen. De gelden zijn voor meer dan 80% nodig voor de reiskosten omdat de 

meeste leden niet over een zodanig inkomen beschikken dat zij dit zelf kunnen betalen. Vanwege 

corona kon de kascommissie niet bijeen komen, dat gebeurt zo gauw dat weer veilig kan.   

 

De CDA Basisgroep Sociale Zekerheid is een landelijke werkgroep van het CDA. De leden van de 

basisgroep zijn uitkeringsgerechtigd of zijn dit geweest. De werkgroep die sinds 1986 bestaat heeft 

als doelstelling de stem van de uitkeringsgerechtigden met een minimumuitkering, maar ook van de 

werkende armen, zo goed mogelijk te laten doorklinken zodat er volwaardig rekening met hen wordt 

gehouden zowel binnen als buiten het CDA. Uitgangspunt is dat mensen, met en zonder een betaalde 

baan, samen verantwoordelijk zijn voor de samenleving van nu en de toekomst. 

De basisgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies maar ook haar mening aan de partij en CDA-

politici op alle bestuurlijke niveaus. Zij spreekt daartoe regelmatig met Kamerleden en is actief op de 

CDA-congressen.  

Verder zijn leden actief op gemeentelijk niveau en in lokale afdelingen.  

 

Tot slot: Veel dank zijn we verschuldigd aan allen, binnen en buiten het CDA, die ons werk mogelijk 

maken. 

 

 


