
 

Jaarverslag Christen Unie Zwartewaterland 

 

 

Algemeen 

Het einde van ieder jaar kenmerkt zich in de regel op terugkijken naar het voorbijgaande en 

vooruitzien op het komende. Zo is dat ook binnen het bestuur van ChristenUnie Zwartewaterland 

gegaan. In het jaar 2013 is er binnen de kiesvereniging ChristenUnie Zwartewaterland ook het 

nodige gebeurd. 

 

Bestuur 

 

De samenstelling van het bestuur is per 31 december 2013 als volgt: 

Voorzitter Bauke ten Klooster 

Secretaris Nico Schra 

Penningmeester Gert Siemon Douma 

Bestuurslid Jan de Velde 

 

Vergadering 

Het bestuur is in het eerste half jaar van 2014 twee maal bij elkaar geweest. In de tweede helft 

stonden de vergaderingen in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Dit was in combinatie 

met de selectiecommissie. 

 

De breuk binnen de coalitie 

De breuk die zich op 27 juni 2013 voltrok binnen de coalitie van de gemeente Zwartewaterland 

is al veel besproken. Hierover is ook gecommuniceerd met de leden. Op de ledenvergadering van 

4 november 2013 is afscheid genomen van Wolbert Meijer als wethouder. 

 

Fractie en wethouder 

De fractie heeft in 2013 als een geoliede machine doorgewerkt. Bij het samenwerken was er 

sprake van een groot onderling vertrouwen. De coalitiebreuk gaf stof tot nadenken dit heeft 

geresulteerd in constructief meedenken met de nieuw gevormde coalitie. 

 

Gemeenteraadsverkiezingen 

In het tweede kwartaal van 2013 is er een oproep gedaan aan de leden om zich kandidaat te 

stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een aantal leden hebben hieraan gehoor gegeven. 

Met de desbetreffende leden is, uitgebreid of summier, contact geweest. Een aantal leden zijn 

gevraagd om als lijstduwer op de kieslijst te staan. 

Het tweede half jaar heeft het bestuur veel tijd en aandacht besteed aan de verkiezingen. Hierbij 

valt te denken aan de eerder genoemde kieslijst en de campagne. 

Het bestuur heeft met de lijsttrekkers een gesprek gevoerd over hun motivatie. Naar aanleiding 

van dit gesprek en de aanmelding voor de lijstduwers kon het bestuur met vreugde een lijst 

samenstellen. Deze lijst is goedgekeurd op de ledenvergadering van 4 november 2013. 

 

Overig 

Binnen de kiesvereniging zijn er op persoonlijk vlak ook zorgen geweest bij de diverse leden. Te 

denken valt aan ziekte en overlijden van dierbaren. Dit in afhankelijkheid van de Here. 


