ChristenUnie Loppersum Jaarverslag 2015
Dit jaarverslag vertelt in het kort wat er zoal is gebeurd in bestuur en fractie in 2015.

Bestuur
De samenstelling van het bestuur is niet veranderd in 2015 en bestaat uit Alida Weisbeek-Feenstra
(voorzitter) , Jan Hilko Bos (penningmeester), Hans Timmerman (algemeen lid) en Margriet Donkervan der Vinne (secretaris). Tijdens de vergaderingen van het bestuur zijn de volgende onderwerpen
besproken:











Voorbereiden en uitschrijven ledenvergaderingen in april en november 2015 (bij beide
vergaderingen waren sprekers uitgenodigd)
Voortgangsgesprekken met fractie en steunfractie
Bezoeken Unie Congressen en Provinciale (leden)vergaderingen
Informeren leden over wijziging grondslag van de ChristenUnie
Bezoeken van raadsvergaderingen en commissievergaderingen
Overleg met de DEAL-besturen
Wijziging van kiesvereniging naar afdeling via notaris begeleiden en leden hierover
informeren
Bezoeken trainingsdag Provinciale Verkiezingen, bijeenkomsten gaswinning
Informatie naar de leden verzorgen dmv brieven en nieuwsbrieven
Bijdrage aan de campagne voor de Provinciale Verkiezingen dmv de Valentijnsactie voor
Stichting Present

Het ledental is ongeveer gelijk gebleven, we hebben 60 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 2015 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.
In 2015 hebben Alida en Jan Hilko 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
Ook aan het einde van dit jaar mogen we met dankbaarheid terugkijken op alles wat God mogelijk
gemaakt heeft en mogen we vol vertrouwen de toekomst tegemoet zien.
Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.
(Micha 6:8)

