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De samenstelling  van het bestuur in 2015 was als volgt: 
Henk Lovers, voorzitter 
Elma Busz, secretaris 
Pieter Feijer, penningmeester 
Nicolette Christiaanse 
 
Leden 
Het ledental was eind 2015 176. In 2015 hebben 13 leden opgezegd (onder andere 
om financiële en om gezondheidsredenen). Er zijn 7 nieuwe leden bijgekomen. 
 
Activiteiten bestuur in 2015 
 
Bestuursvergaderingen 
Het bestuur heeft in 2015 7 keer vergaderd. 
 
Ledenvergaderingen 
Op 14 januari 2015 was de algemene ledenvergadering.  
 
Verkiezingen provincie en waterschap 
In 2015 waren er provinciale statenverkiezingen en verkiezingen voor het 
waterschap.  
Ook ChristenUnie Hoogeveen is hierbij actief geweest, onder andere met de 
verkiezingsmarkt op de Hoofdstraat, een appelactie en een bloemenactie. Als bestuur 
hebben we op 18 februari de startbijeenkomst voor de verkiezingen in het Drents 
Museum in Assen bijgewoond. 
Bij de statenverkiezing ging de ChristenUnie van 2 naar 3 zetels. Ook maakt de 
ChristenUnie deel uit van het college van gedeputeerde staten, met Tjisse Stelpstra 
als gedeputeerde.  
Bij de waterschapsverkiezingen is het aantal zetels van  de ChristenUnie in het 
bestuur van waterschap Reest en Wieden van 1 naar 2 gegaan, waaronder de 
Hoogeveense Betty Poutsma. 
 
ChristenUnie landelijk en provinciaal 
Met een afvaardiging van bestuur en fractie hebben we beide partijcongressen van 
2015 bijgewoond. Dit was op 13 juni in Zwolle en op 21 november in Nijkerk. Het 
afscheid van Arie Slob en het welkom voor Gert Jan Seegers was daarbij een 
bijzonder moment. Ook de provinciale ledenvergadering in Beilen hebben we met 
meerdere mensen bijgewoond.  
Op 25 september is er een werkbezoek geweest van 2e kamerlid Carla Dik aan de 
Westerkim, ziekenhuis Bethesda en het college.  
 
Trainingen 
Bestuur, fractie en wethouder hebben samen in september een tweedaagse training 
gevolgd, met het thema communicatie. Ook volgen diverse bestuursleden een cursus 
via het opleidingsprogramma van de landelijke ChristenUnie.  
 
Voortgangsgesprekken 

http://drenthe.christenunie.nl/


Bestuur en fractievoorzitter doen voortgangsgesprekken met raadsleden en 
wethouder.  
 
Contact met de leden 
Er is een nieuwsbrief uitgebracht. Verder is er onder meer contact geweest via email, 
facebook en de website.  
 
Actieplan 

Het bestuur werkt met een actieplan. Dit wordt met de fractie afgestemd. 
Bestuursleden wonen ook af en toe een fractie- of raadsvergadering bij.  
Het actieplan bevat verder onder andere: 
- Opleidingsplan 
- Teambuildingsweekend 
- Wervingsplan nieuwe fractieleden en bestuursleden 
- Voortgangsgesprekken 
- Ledenbijeenkomsten 
- PR en communicatie 
- Begroting en financiele gang van zaken.  

 
Jaarrekening 2015 
De kascontrole over 2015 is geweest. De kascontrolecommissie adviseert per brief 
het bestuur decharge te verlenen tijdens  de algemene ledenvergadering. Op 28 
januari 2016 heeft de ledenvergadering decharge verleend aan de penningmeester 
voor de resultaten van 2015.  
 
 
 


