
 

Jaarverslag 2017 ChristenUnie Zwartewaterland 
 
 
 
Algemeen 
Oud en nieuw, terugblikken en vooruitzien. Twee activiteiten die door mensen hand in hand 
kunnen gaan. Zo is het ook binnen de ChristenUnie gegaan. Er werd teruggeblikt op bijna 
vier jaar coalitie. Maar er werd ook vooruitgeblikt op de naderende verkiezingen. 
 
Bestuur 
De samenstelling van het bestuur is per 31 december als volgt: 
Algemeen adjunct : Klaes-Maarten van der Stege 
Secretaris : Nico Schra 
Penningmeester : Gert Siemon Douma 
Bestuurslid : Alex van der Linde 
 
Bestuursvergaderingen 
Het bestuur heeft drie maal vergaderd. Tijdens de vergadering heeft het bestuur zich 
voornamelijk bezig gehouden met de op handen zijnde gemeenteraadsverkiezing. Hierbij 
moet gedacht worden aan de fractie, kandidatenlijst en de campagne. 
De vergaderingen vonden altijd bij een van de bestuursleden thuis plaats. 
 
Fractie en wethouder 
De fractie houdt voor elke gemeenteraadsvergadering een fractievergadering. Bij deze 
vergadering probeert het bestuur altijd een afgevaardigde te sturen. Mocht de fractie tegen 
bepaalde punten aanlopen kan dat op deze wijze direct gecommuniceerd worden met het 
bestuur. 
De wethouder is in de regel ook aanwezig bij de fractievergaderingen. Als er bepaalde 
vragen zijn die zijn portefeuille betreffen kunnen deze direct behandeld worden. 
Vanuit fractie en wethouder werden er dit jaar geen problemen aangedragen. 
 
Gemeenteraadsverkiezing 
Vanaf januari 2017 hield het bestuur zich bezig met de gemeenteraadsverkiezing. Eerst was 
er sprake van een voorbereidende interne fase. Doen we mee, wie neemt welke taken op 
zich, wie benaderen we voor een commissie. Met de fractie is gesproken over het al dan niet 
continueren van het raadslidmaatschap. De selectiecommissie (algemeen-adjunct bestuur 
en fractievoorzitter) hebben met de raadsleden afzonderlijk gesproken. Ook heeft zij met 
andere kandidaten gesproken over een plaats op de kandidatenlijst. 
Vanaf augustus 2017 is ook de campagnecommissie van start gegaan. Zij hield zich in de 
beginfase vooral bezig met een analyse van de kiezer. Want waarom stemmen mensen nou 
op de ChristenUnie. 
 
Communicatie met de leden 
De communicatie met de leden verliep voornamelijk via de digitale weg.  Uitnodigingen voor 
de ledenvergaderingen en nieuwsbrieven werden via de e-mail verzonden. In enkele 
gevallen was er ook mondeling contact. 


