
                                                                                                                                                

 

                                      ChristenUnie Hoogeveen 
  
     
Datum: 14-01-2015. 
 
 
Jaarverslag van de lokale ChristenUnie  Hoogeveen over het jaar 2014 
 
1 : Mutaties/benoeming bestuur: 
 
Samenstelling bestuur 2014 
De samenstelling van het bestuur was in 2014 als volgt: 
Henk Lovers, voorzitter  
Bert Hinderink, secretaris 
Pieter  Feijer, penningmeester 
Nicolette Christiaanse, algemeen adjunct 
 
Bert Hinderink, secretaris, heeft in de loop van 2014 zijn taken wegens ziekte moeten neerleggen. In 
december is Bert overleden en hebben wij afscheid van hem moeten nemen.  
 
2. Wat hebben we zoal gedaan in 2014!! 
 
Bestuursvergaderingen 
Er zijn 12 bestuursvergaderingen gehouden (in groter en kleiner verband). Daarnaast is binnen het 
bestuur veel via e-mail gecommuniceerd.  Deze hadden betrekking op: evaluatie 
gemeenteraadsverkiezing 2014. Coalitie onderhandeling. Ledenvergadering. Toekomstige 
ontwikkeling van de kiesvereniging. Opzetten van acties enz.  
 
Ledenvergaderingen 
Er zijn twee ledenvergaderingen gehouden. 
 
Bezoek provinciale unievergaderingen en Uniecongressen 
Het bestuur was door één of meer afgevaardigden vertegenwoordigd op: 
 
1 februari 2014 28e Uniecongres (Partijvernieuwing en voorbereiding gemeenteraadsverkiezing 2014 
21 juni 2014 29e Uniecongres en ledenvergadering (Partijvernieuwing en de decentralisaties) 
28 augustus bezoek kiesvereniging te Zwolle. 
23 oktober 2014 Provinciale vergadering te Spier (Provinciale verkiezingen) 
30e Unie congres op 25 november 2014.  
 
Verkiezingen gemeenteraad 
Voor de gemeenteraadsverkiezingen is er veel gedaan. Er is veel in het werk gesteld om de 
ChristenUnie bekendheid te geven in Hoogeveen en de dorpen. Met veel belangstellenden zijn 
gesprekken gevoerd. Ook is een werkbezoek gedaan, samen met tweede kamerlid Carla Dik, aan de 
Voedselbank en camping De Eikenhof, waarbij toerisme en werkgelegenheid zijn besproken.  
We mogen terugkijken op een geslaagde campagne, waarbij we naast 3 raadszetels ook een 
wethouder mochten leveren.  
 



3. Contact met de leden 
Naast het contact op de ledenvergaderingen zijn de leden in 2014 meerdere keren door middel van 
een email nieuwsbrief over  zaken geïnformeerd. De nieuwsbrieven stonden vooral in het teken van 
de gemeenteraadsverkiezingen en de ontwikkelingen in Hoogeveen als het gaat om bijvoorbeeld 
WMO en de decentralisaties, participatiewet en ziekenhuis Bethesda.  
 
4. Toekomst vanuit bestuur 
Als bestuur zijn we bezig geweest met het opzetten van een actieplan, met daarin onder meer: 
 
- Opleidingsplan (fractieleden en steunfractieleden en bestuursleden) 
- Teambuildingsweekend 
- Wervingsplan nieuwe fractieleden en bestuursleden 
- Voortgangsgesprekken 
- Fractie / raadsvergaderingen bezoeken 
- Ledenbijeenkomsten 
- PR  

 5.  
De kascontrolecommissie adviseert per brief het bestuur decharge te verlenen tijdens  de algemene 
ledenvergadering  om de jaarstukken goed te keuren.  De vergadering neemt dit over en verleend 
het bestuur decharge. 
 
6. Tenslotte 
Het bestuur, de raadsfractie, de wethouder en overige leden van ChristenUnie Hoogeveen kunnen 
terugzien op een jaar, waarin veel is gebeurd en er nog veel moet gebeuren. We danken de Here 
voor de zegen die hij in het afgelopen jaar op het politieke werk van de ChristenUnie heeft gegeven.   
 


