Jaarverslag 2012 van de kiesvereniging ChristenUnie Loppersum.
We hebben een gezegend jaar achter de rug, waarin we ons bestuurswerk in alle rust hebben kunnen
uitvoeren. Dit jaarverslag vertelt in het kort wat we gedaan hebben.
Het bestuur heeft in 2012 enkele keren vergaderd. De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen:









Voorbereiden en uitschrijven ledenvergaderingen in april en november 2012, de laatste was
een gezamenlijke vergadering met de DEAL-afdelingen
Voortgangsgesprekken met fractie, steunfractie en wethouder
Campagne voeren Tweede Kamer verkiezingen en alles wat daarbij komt kijken
Bezoeken UnieCongressen en Provinciale (leden)vergaderingen
Bezoeken van raadsvergaderingen en commissievergaderingen
Overleg met de DEAL-besturen
Bezoeken bijeenkomst Stichting Present en een instructiebijeenkomst Tweede Kamer
verkiezingen
Gebruik maken van de opleiding/scholingsmogelijkheden van het Opleidingscentrum
ChristenUnie

Op de Voorjaarsvergadering van 18 april 2012 hebben we als bestuur aandacht besteed aan het
afscheid van Jan Bos uit de gemeenteraad. Meer dan 30 jaar is Jan actief geweest in de politiek. We
hebben hem tijdens de vergadering nogmaals bedankt voor alles wat hij voor de christelijke politiek
betekend heeft. Verder werd Gré Kwant verkozen voor een bestuursfunctie tijdens deze vergadering.
Helaas heeft ze na een paar maanden aangegeven dat het bestuurswerk in een politieke organisatie
haar niet ligt en heeft besloten om de functie neer te leggen. Hierdoor is er een vacature ontstaan in
het bestuur.
In 2012 heeft het bestuur weer voortgangsgesprekken gehouden met de fractieleden, de
fractieassistent en de wethouder. Van beide kanten wordt dit als positief ervaren, we zullen dit dan
ook blijven doen.
Op 12 september 2012 werden er Tweede Kamer verkiezingen gehouden. Er was vanuit het landelijk
bureau gezorgd voor goede voorlichting over de campagne en er werden praktische tips gegeven om
aan de slag te gaan. Als ChristenUnie Loppersum hebben we ervoor gekozen om aandacht voor de
verkiezingen te trekken door te flyeren bij het openbaar vervoer en op de markt in Loppersum. Er
waren diverse leden die hieraan hun medewerking verleend hebben. Verder was er in Drachten een
verkiezingsavond voor de noordelijke provincies.
Op 21 november 2012 is er een gezamenlijke ledenvergadering gehouden van de CU-besturen van de
DEAL-gemeenten. Het was een goed bezochte vergadering met een indrukwekkend verhaal van
Ineke van Buren over mensenhandel met als titel ‘Migranten in de regio’. Het is de bedoeling om
deze gezamenlijke activiteit elk najaar te houden.
Hendrik Werkman heeft per 1 december 2012 de voorzittershamer overgedragen aan Alida
Weisbeek-Feenstra. Hiervoor is per brief toestemming gevraagd aan de leden. Het is erg jammer dat
Hendrik naar elders vertrokken is. We missen zijn enthousiasme en gedrevenheid. We hebben
Hendrik inmiddels bedankt voor zijn inzet met een boekenbon die we tijdens de overdracht van het
voorzitterschap aan hem overhandigd hebben. We wensen hem alle goeds en Gods zegen voor de
toekomst.

Het ledental is aan het eind van 2012 gedaald tot onder de 60 leden. Dit heeft als bestuur onze
aandacht. Het valt op dat meerdere leden per 31 december 2012 opgezegd hebben vanwege
financiële redenen. We hebben dit gemeld bij het landelijk bureau om hier eens naar te kijken.
In december 2012 heeft onze wethouder Jan Stoel aangegeven dat hij vanwege persoonlijke
omstandigheden zijn werk tijdelijk niet kon doen en heeft ziekteverlof gevraagd. Inmiddels (het is nu
april 2013) is bekend geworden dat Jan Stoel zijn ontslag heeft moeten indienen omdat zijn situatie
niet verbeterde. We betreuren het zeer dat Jan zijn ambtstermijn niet heeft kunnen afmaken. In een
bericht aan de leden hebben we ook al aangegeven dat we Jan erg dankbaar zijn voor wat hij
betekend heeft als wethouder en in het algemeen in het werk voor de ChristenUnie.
We hebben ons werk als bestuur ook dit jaar met plezier gedaan. We zouden graag uitbreiding
hebben in het bestuur om onze werkzaamheden beter te kunnen verdelen. We beseffen goed dat we
de mogelijkheden en de energie voor dit werk van onze Hemelse Vader hebben ontvangen. We zijn
Hem dankbaar voor alle zegeningen die Hij ons gegeven heeft.

