
Verslag Bestuurlijk jaar 2018
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 2018 ontvangt u hierbij het jaarverslag vanuit het bestuur.

Algemeen
2018 stond in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen (in maart). We zijn daar als bestuur en 
fractie met (veel) hulp vanuit de kandidatenlijst maar druk mee geweest.
En met resultaat, we zijn gegroeid, al vertaalde dat zich niet naar een derde zetel. Wel mochten we 
(opnieuw) aanschuiven bij de coalitie onderhandelingen. En hebben we een wethouder (Marcel 
Scheringa) in het college zitten, namens de ChristenUnie. 

Voor de wettelijke verplichting rondom privacy (Algemene verordening gegevensbescherming, AVG) 
hebben wij ook akties moeten nemen. Op de website is een pagina ingericht (Privacybeleid en cookie-
instellingen) en binnen het bestuur is er aandacht voor geweest.

Er zijn geen bijzondere omstandigheden geweest waar het bestuur haar aandacht aan diende te 
besteden.
Er zijn geen specifieke commissies door het bestuur ingesteld, hier zijn (dus ook) geen specifieke 
verslagen van geschreven.

Provinciaal en Waterschap
De verkiezingen voor provincie en waterschap voor maart 2019 hebben in 2018 wat voorbereidingen 
gevraagd. Hier is vanuit zowel bestuur, fractie als waterschapsbetrokkenen aktie op genomen.

Vergaderingen Bestuur
Meeste overleg is telefonisch, per mail, via whatsapp of mondeling gedaan. Er zijn geen specifieke 
vergaderingen belegd. Dit is ook geen noodzaak, daar het bestuur ook in 2018 uit twee leden bestond.

Vergaderingen Anders
Zowel op gemeentelijk, provinciaal als landelijk niveau zijn er vergaderingen / bijeenkomsten geweest 
waar het bestuur of leden van de kiesvereniging aanwezig en/of betrokken waren.

Leden administratie
Er zijn geen afmeldingen geweest. Er zijn wel 6 leden bij gekomen. In totaal hebben we nu 181 leden 
op de lijst staan. Hierbij zijn ook een aantal leden die wonen op hetzelfde adres.

Namens het bestuur, met vriendelijke groet, Pieter Jan Hummelen
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