
 

ChristenUnie Loppersum Jaarverslag 2014 

We hebben een druk jaar achter de rug. Er waren twee verkiezingen, gemeenteraadverkiezingen en 
Europese verkiezingen.  Dit jaarverslag vertelt in het kort wat er zoal is gebeurd in bestuur en fractie. 
 
Bestuur 
Op 1 januari 2014 bestond het bestuur uit Alida Weisbeek-Feenstra (voorzitter) , Jan Hilko Bos 
(penningmeester), Hans Timmerman (algemeen lid) en Margriet Donker-van der Vinne (secretaris). 
Het bestuur heeft in 2014 meerdere keren vergaderd. De volgende onderwerpen zijn aan bod 
gekomen: 
 

 Voorbereiden en uitschrijven ledenvergaderingen in mei en november 2014 (bij beide 
vergaderingen waren sprekers uitgenodigd: van Stichting Sii in mei en dhr. Meinders, 
wethouder Delfzijl- en mevrouw M. Ubbink van de Zonnehuisgroep in november 

 Voortgangsgesprekken met fractie en steunfractie 

 Bezoeken Unie Congressen en Provinciale (leden)vergaderingen 

 Bezoeken van raadsvergaderingen en commissievergaderingen 

 Overleg met de DEAL-besturen 

 Gezamenlijke vergadering van de noordelijke ChristenUnie-besturen georganiseerd in juni 

 Bezoeken trainingsdag Gemeenteraadsverkiezingen, bijeenkomsten gaswinning 

 Informatie naar de leden verzorgen dmv brieven, nieuwsbrieven, vakantiewens en kerstkaart 

 Alles regelen om aan de gemeenteraadsverkiezingen mee te kunnen doen, lijst opstellen met 
behulp van een selectiecommissie, alles in orde maken voor dag van de kandidaatstelling, 
campagneplannen maken en uitvoeren (met fractie), veel CUsjes uitdelen 

 Geringe bijdrage aan de campagne voor de Europese verkiezingen 
 
Het ledental is ongeveer gelijk gebleven. We zijn blij met onze leden. We willen graag bezig met het 
werven van nieuwe leden, maar de tijd ontbreekt vaak. Help ons daarom mee,  door met uw 
vrienden, familie en buren over het lidmaatschap van de ChristenUnie te spreken. 
 
Fractie  
Op 1 januari 2014 bestond de fractie uit Bé Prins (fractievoorzitter), Jan van Heerde,  Margriet 
Donker-van der Vinne (fractie-assistent),  Gert Drenth  en Jan Bos. Na de verkiezingen is de 
ChristenUnie weer in de coalitie gekomen en heeft een eigen wethouder geleverd, de heer R.Slager, 
woonachtig te Haren.  De fractie heeft in 2014  goed samengewerkt. Er speelden veel dingen naast 
het ‘gewone’ raadswerk, te denken aan het aardgasdossier, het herindelingdossier en het dossier van 
de transities. 
 
In 2014 heeft het bestuur voortgangsgesprekken gehouden met de fractieleden. Dit is een 
terugkomend vast onderdeel van de werkzaamheden van het bestuur. Van beide kanten wordt deze 
werkwijze als positief ervaren 
 
Slotwoord 
Aan het einde van dit jaar mogen we terug kijken met dankbaarheid voor alles wat God mogelijk 
gemaakt heeft en mogen we vol vertrouwen de toekomst tegemoet zien. De uitslag van de 
gemeenteraadsverkiezingen is goed uitgepakt en de coalitievorming daarna heeft een goede 
samenwerking opgeleverd met het CDA, PvdA en GroenLinks. We krijgen hierdoor alle mogelijkheden 
om ons in te zetten voor de mensen in onze dorpen, voor de leefbaarheid en vooral voor de mensen 
die dat extra nodig hebben. 



 
We mogen ons vasthouden aan wat Petrus schrijft in 1 Petrus 4:8: Heb elkaar vóór alles innig lief, 
want liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. Laat ieder van u de 
gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede 
beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Voert u het woord, laat dan Gods woorden 
doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo 
doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. 
Amen. 
 


