
                                                                                                                                                

 

                                      ChristenUnie Hoogeveen 
  
     
Datum: 27-02-2017. 
 
 
Jaarverslag van de lokale ChristenUnie  Hoogeveen over het jaar 2016 
 
1: Opening door de voorzitter: 
 

We lezen: Filipenzen 4 vers 6 

(Weest over niets bezorg, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden) 

2: Mededelingen en vaststellen agenda 

3 : Verslag leden vergadering 2016: 
Elma Busz neemt het verslag met ons door. 
 
4. Bestuurs nieuws: 
Henk Lovers geeft aan zich beschikbaar te stellen als voorzitter voor de periode t/m maart 2018. 
Pieter Feijer geeft aan zich beschikbaar te stellen als penningmeester voor de periode t/m maart 
2018 (penningmeester). 
Nicolette Christiaanse (algemeen bestuurslid) 
Elma Busz (secretaresse) 
 
5 Wat hebben we gedaan in 2016 
- We hebben als bestuur en fractie ook in 2016 trainingsweekend gevolgd met als thema “Out of the 
Box”.  Hier wordt nu ook in de praktijk (dmv permanente campagne commissie vorm aan gegeven)  
- We hebben diverse hoofdstraatacties gehouden (vuurwerkpoll, duurzaamheidsactie, nacht van de 
nacht) 
- Hiernaast: vrijwilliger dag, dag van de mantelzorgers, hoera voor de meesters, bloembollenactie in 
het kader van de landelijke verkiezing 2017. 
- Bestuur heeft in samenwerking met de fractie een communicatieplan vastgesteld. Wim Warrink,     
Joke top en Elma Busz vormen de permanente campagnecommissie. 
- Organiseren van de ledenvergadering 
- Bezoek provinciale vergaderingen en Uniecongressen 
- Bezoeken van de fractie en raadsvergaderingen 
- Diverse verslagen van de raadsvergadering ook gemaild aan de leden en verwerkt op de internetsite 
- Voorzichtige stappen om via Facebook een groter bereik te krijgen (Wim Warrink) 
- Contact met leden vooral via website of stukken uit de fractie en ook via persoonlijk contact. 
- Er zijn 3 nieuwsbrieven verzonden naar de leden via mail. 
- Er heeft in september een verder verkennend gesprek plaatsgevonden tussen het bestuur van de 
SGP en de ChistenUnie. Vanuit de SGP is nu aangegeven om tot een vervolggesprek over te gaan. 
 
6. Op naar de gemeenteraadsverkiezing 2018. 
Permanente campagnecommissie (Wim Warrink/Joke Top en Elma Busz) 
Selectiecommissie (Elma Busz en er zijn een aantal personen benadert, waarvan nu 1 niet kan ivm 
tijdgebrek en studie, de andere kandidaat nog geen reactie ontvangen) 
Programma commissie (moet nog samengesteld worden), hier ligt voor ons als bestuur de hoogste 
prioriteit!! 



 
7. Verkiezingen maart 2017. 
Wij gaan natuurlijk weer staan op de verkiezingsmarkt. 
Het plakken van de borden heeft plaatsgevonden op 11 februari j.l..   
Regiorun 6 maart (Hetty, Elma, Gert) 
Verkiezingsmarkt 11 maart 
Avond met De Fakkel 13 maart aanstaande. 
 
8. Financiën, 2016, meerjarenbegroting en kascommissie  
De kascontrolecommissie adviseert per brief het bestuur decharge te verlenen tijdens de algemene 
ledenvergadering  om de jaarstukken goed te keuren. 
 
9. Nieuws uit de fractie door Wim Warrink  
 
10 Vervalt 

 
11 Rondvraag 
 
12 Sluiting door Pieter Feijer 


