
Kiesvereniging Steenwijkerland 

Verslag Bestuurlijk jaar 2012
ChristenUnie Steenwijkerland

Conform statuten en om u als leden van de kiesvereniging te informeren over het reilen en zeilen van 
de kiesvereniging in het jaar 2012 ontvangt u hierbij het jaarverslag vanuit het bestuur.

Algemeen
Het bestuur heeft in 2012 een bestuurlijk jaar gehad. De politiek was (en is) druk met de lopende 
periode (2010-2014). Er zijn weinig tot geen strubbelingen geweest waar het bestuur haar aandacht 
aan diende te besteden.
Kortom, een relatief rustig jaar.
Er zijn geen specifieke commissies door het bestuur ingesteld, hier zijn (dus ook) geen specifieke 
verslagen van geschreven.

Toch kunnen we melding maken van een tweetal bijzonderheden, namelijk het terugtreden van Hugo 
Belder (als raadslid) in de eerste helft van het jaar. Hugo werd opgevolgd door Marcel Scheringa. Dit 
terugtreden was toch onverwacht en kon (gelukkig) goed worden opgevangen.
Vervolgens heeft ook Vrouwk haar raadzetel beschikbaar gesteld aan haar opvolger, om zo de ruimte 
te geven voor het nieuwe team, in aanloop naar de verkiezingen van 2014. Bij het schrijven van dit 
verslag is nog geen formele bevestiging van de opvolging bekend. De procedure hiervoor loopt.

Vergaderingen Bestuur
20120201 Bestuur
  => Algemeen
20120306 Bestuur
  => Voorjaarsvergadering 2012

In juni / juli is het bestuur ook bezig geweest met het vertrek van Hugo en zijn opvolging. Dat is niet 
allemaal via officiele vergaderingen gegaan. Op de steunfractie vergadering is aangeschoven, per 
telefoon en e-mail is de nodige informatie ook uitgewisseld c.q. afgestemd geweest.

20121211 Bestuur
  => Informeel overleg, gespreks notitie per mail.

Vergaderingen Anders
20120411 Voorjaarsvergadering 
  => Terugblikken CU Steenwijkerland 2011
  => Onderwerp: Doorkijk op WoonVisie en Leefbaarheid in Steenwijkerland
20120312 InterdisciplinairOverleg 
20120524 Provinciaal
20121115 Provinciaal

Leden administratie
Er zijn wat afmeldingen en aanmeldingen geweest. Deze zijn dit jaar niet uitgeteld. Bij het sturen van 
de uitnodigingsbrieven voor de ledenvergadering 2013 bleek het aantal brieven gelijk te zijn met het 
vorige jaar.

Namens het bestuur, met vriendelijke groet, PieterJan Hummelen
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