
 

ChristenUnie Loppersum Jaarverslag 2013 

We hebben als vereniging weer verschillende dingen mogen doen. Dit jaarverslag vertelt in het kort 
wat er zoal is gebeurd in bestuur en fractie. 
 
Bestuur 
Op 1 januari 2013 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 2013 meerdere keren vergaderd. De volgende onderwerpen zijn aan bod 
gekomen: 
 

 Voorbereiden en uitschrijven ledenvergaderingen in april en oktober 2013 

 Voortgangsgesprekken met fractie en steunfractie 

 Bezoeken UnieCongressen en Provinciale (leden)vergaderingen 

 Bezoeken van raadsvergaderingen en commissievergaderingen 

 Overleg met de DEAL-besturen 

 Bezoeken trainingsdag Gemeenteraadsverkiezingen, bijeenkomsten gaswinning 

 Gebruik maken van de opleiding/scholingsmogelijkheden van het Opleidingscentrum 
ChristenUnie 

 Informatie naar de leden verzorgen 
 
Fractie en wethouder 
Op 1 januari 2013 bestond de fractie uit Bé Prins (fractievoorzitter), Jan van Heerde,  Margriet 
Donker-van der Vinne (fractie-assistent),  Gert Drenth  en Jan Bos. Jan Stoel was wethouder, maar die 
nam vanwege persoonlijke omstandigheden ontslag per 1 maart 2013.  
De fractie heeft in 2013 fijn en intensief samen gewerkt. Er speelden veel dingen naast het ‘gewone’ 
raadswerk, te denken aan het aardgasdossier, het herindelingdossier en het dossier van de transities. 
 
In 2013 heeft het bestuur weer 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 
 
Aardbevingen 
Op 28 januari 2013 kwam minister Kamp naar de Boshal in Loppersum, nadat op die dag bekend was 
geworden dat de bevingen door de aardgaswinning in ons gebied behoorlijk zwaarder kunnen 
uitpakken dan tot nu toe werd aangenomen. Sinds deze bijeenkomst zijn er vele bijeenkomsten en 
vergaderingen geweest, het item is een vast punt op de Raadsvergaderingen geworden, er zijn 
enorm veel schademeldingen gedaan en een kleiner gedeelte is afgehandeld. Er wordt in meerdere 
bestuurslagen over dit probleem en oplossingen daarvoor nagedacht en ook de komende jaren zullen 
we ons hier als bestuur, maar zeker ook als fractie,  mee bezig moeten houden. 
 
Ledenvergaderingen 
Op de Voorjaarsvergadering van 10 april 2013 hebben we als bestuur aandacht besteed aan de 
voorbereidingen voor de Gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens de vergadering hebben we 
toestemming gevraagd om een selectiecommissie in te stellen die de kandidatenlijst zou opstellen en 
ter goedkeuring voorleggen aan de vergadering. In deze commissie hebben Jan Bos, Fake Pastoor en 
Klaas Harink plaatsgenomen. Ze hebben hun taak prima ingevuld en afgemaakt. Hartelijk dank 
daarvoor. Verder hebben we op deze vergadering aan de hand van stellingen van gedachten 
gewisseld over herindelen en de positie van kleine scholen. Met de uitkomst van deze gesprekken 
kon de fractie verder werken. 



 
In het najaar, op 31 oktober 2013, werd op de ledenvergadering de kandidatenlijst vastgesteld en het 
concept verkiezingsprogramma besproken en goedgekeurd.  
Er werd ook een kascommissie ingesteld, namelijk Fake Pastoor en Geert Bijsma, die voor de 
voorjaarsvergadering van 2014 de kas zullen controleren. 
 
Dit najaar is er geen gezamenlijk ledenvergadering van de DEAL-afdelingen geweest, omdat iedereen 
een eigen ledenvergadering wilde houden met het oog op de verkiezingen. Er zijn wel meerdere 
vergaderingen van de DEAL-besturen geweest waar vooral over de verkiezingstijd/campagne werd 
gesproken. 
 
Het ledental is ongeveer gelijk gebleven. We zijn blij met onze leden. We willen als bestuur meer 
actief bezig zijn met het werven van nieuwe leden. 
 
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. Ook al wordt het weer een 
jaar met veel onzekerheden:  
 

- uitslag gemeenteraadsverkiezingen 
- het aardgasdossier 
- hoe loopt het met de herindeling 
-  

We mogen ons vasthouden aan wat Paulus schrijft in Filipenzen 4:6 : ‘Wees over niets bezorgd, maar 
vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden’. Dankt en bidt u met ons mee? 
 
 

 


