
Verslag Bestuurlijk jaar 2013
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 2013 ontvangt u hierbij het jaarverslag vanuit het bestuur.

Algemeen
Het bestuur heeft in 2013 naast bestuurlijke taken ook de aktiviteiten in voorbereiding op de 
verkiezingscampagne voor de gemeenteraad 2014 opgestart (GR2014). De politiek was 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 met een verkiezingsstaatje!
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 aantal bijzonderheden, namelijk het zorgen voor de 
sculpturen voor “bewezen diensten”. Een sculptuur kan (ook) een teruggetreden lid van de 
kiesverening krijgen als alle (!) taken binnen de ChristenUnie blijvend worden neergelegd.
In 2013 is zowel voor Vrouwk Bruining als voor Lieuwe Oenema een sculptuur aangevraagd bij het 
landelijk bestuur. Deze sculpturen zijn ook toegekend.

Vergaderingen Bestuur
20130204 Bestuur
  => Algemeen, eerste zaken rondom GR2014
20130223 Persbericht Opvolging
  => Communicatie per mail, telefoon en mondeling
20130305 Persbericht FractieVerdeling
20130325 Bestuur
20131011 Kieslijst
 => Een delegatie van het bestuur is bezig geweest met de opstelling van de kieslijst.

Vergaderingen Anders
20130218 Voorjaarsvergadering 
  => Terugblikken CU Steenwijkerland 2012
  => Onderwerp: Marcel Scheringa's eerste ervaringen in de raad
20131114 Ledenvergadering
 => In aanloop naar de GR2014 is een ledenvergadering belegd.
 => Daarin is besproken en besloten:

– de kieslijst
– het verkiezingsprogramma (in grote lijn)
– er geen lijstverbindingen zullen worden aangegaan
– hoe we met de promotie richting de GR2014 bezig gaan

InterdisciplinairOverleg is in 2013 niet geweest.
Provinciaal. We zijn op 20130403 naar een vergadering geweest. De andere vergadering is afgezegd.

Leden administratie
Er zijn wat afmeldingen en aanmeldingen geweest. Deze zijn dit jaar niet uitgeteld. Bij het sturen van 
de uitnodigingsbrieven voor de ledenvergadering 2014 bleek het aantal brieven gelijk te zijn met het 
vorige jaar. Er zijn zes leden bijgekomen. Er zijn acht leden afgemeldt.

Namens het bestuur, met vriendelijke groet, PieterJan Hummelen
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