
ChristenUnie Loppersum Jaarverslag 2016
Dit jaarverslag vertelt in het kort wat er is gebeurd in bestuur en fractie in 2016.

Bestuur
De samenstelling van het bestuur is niet veranderd in 2016 en bestaat uit Alida Weisbeek-Feenstra 
(voorzitter) , Jan Hilko Bos (penningmeester), Hans Timmerman (algemeen lid) en Margriet Donker-van der 
Vinne (secretaris). Tijdens de vergaderingen van het bestuur zijn de volgende  onderwerpen besproken:

 Voorbereiden en uitschrijven ledenvergaderingen in februari en november 2016 (bij beide 
vergaderingen waren sprekers uitgenodigd)

 Bezoeken Unie Congressen en Provinciale (leden)vergaderingen

 Bezoeken van raadsvergaderingen en commissievergaderingen

 Overleg met de DEAL-besturen

 Overleg met de G7-besturen

 Bezoeken bijeenkomsten gaswinning

 Informatie naar de leden verzorgen dmv brieven en nieuwsbrieven

 Ledenbestand bijhouden

 Cursussen volgen

Het ledental is een beetje teruggelopen, we hebben nu 58 leden. 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 2016 bestond de fractie uit Bé Prins (fractievoorzitter), Jan van Heerde,  Margriet Donker-van 
der Vinne (fractie-assistent),  Gert Drenth  en Jan Bos. De fractie vergadert één keer per maand. U vindt de 
data op https://loppersum.christenunie.nl/page/8024, u bent van harte uitgenodigd om mee te praten.

Ook in 2016 was Rudi Slager wethouder namens de ChristenUnie met de portefeuille financiën, jeugdbeleid,
toerisme en recreatie, kunst en cultuur en verkeer en vervoer.

De fractie heeft veel tijd besteed aan de volgende dossiers: gevolgen gaswinning, herindeling, het sociaal 
domein. 

Slotwoord
Het was een relatief rustig jaar voor het bestuur, er waren geen grote veranderingen of extra dingen die 
georganiseerd moesten worden. Toch is er veel dat ons bezig heeft gehouden en ook in 2017 bezig blijft 
houden, bijvoorbeeld de gevolgen van de gaswinning en onze bestuurlijke toekomst. We danken God voor 
alles wat Hij in 2016 gaf en vertrouwen erop dat Hij er ook in 2017 bij is.

Jeremia 29:7 (Basisbijbel)
Bid om vrede voor de stad (gemeente) waarheen Ik jullie heb gestuurd. Bid voor die stad (gemeente), want 
als die stad (gemeente) vrede heeft, zullen ook jullie vrede hebben. 


