
ChristenUnie Loppersum Jaarverslag 2018

Dit jaarverslag vertelt in het kort wat er is gebeurd in bestuur en fractie in 2018

Bestuur
De samenstelling van het bestuur is niet veranderd in 2018 en bestaat uit A.Weisbeek-Feenstra 
(voorzitter), J.H.Bos (penningmeester), H.Timmerman (algemeen lid) en M.Donker-van der Vinne 
(secretaris). Tijdens de vergaderingen van het bestuur zijn de volgende  onderwerpen besproken:

 Voorbereiden en uitschrijven ledenvergaderingen in april en november 2018 ( de laatste 
was een gezamenlijke DAL-avond, WE Energy verzorgde het energiespel voor ons)

 Bezoeken Unie Congressen en Provinciale (leden)vergaderingen
 Bezoeken van installatie nieuwe raad, raadsvergaderingen en commissievergaderingen
 Overleg met de DAL-besturen
 Bezoeken bijeenkomsten gaswinning
 Informatie naar de leden verzorgen dmv brieven en nieuwsbrieven
 Ledenbestand bijhouden
 Mede organiseren gemeenteraadsverkiezingen 2018: kandidatenlijsten aanmaken en 

inleveren
 Campagne activiteiten voor de gemeenteraadsverkiezingen mede organiseren 

(zwerfvuilactie en campagne-avonden)
 In februari werkbezoek voor een Tweedekamer-lid georganiseerd

Fractie 
In 2018 bestond de fractie uit B.Prins (fractievoorzitter), J.van Heerde,  M.Donker-van der Vinne 
(fractie-assistent),  G.Drenth  en J.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 2018 werd R.Slager opnieuw 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. Verder is er campagne gevoerd, onderhandeld en meegewerkt aan de 
coalitiebesprekingen

Slotwoord
Het was een druk jaar voor het bestuur. Er komt veel kijken bij het organiseren van 
gemeenteraadsverkiezingen. We mochten het samen doen, in goede harmonie. We danken God 
voor alles wat Hij in 2018 gaf. Verder geloven we wat in Spreuken 16:2 staat:  Vertrouw bij je 
werk op de HEER, en je plannen zullen slagen. Met dat vertrouwen kunnen we het werk van 
2019 aan.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Spreuken+16:2
https://loppersum.christenunie.nl/page/8024

