Jaarverslag 2018

Anno Domini 2018 stond bijna volledig in het teken van de herindelingsverkiezingen die op 21
november zijn gehouden. Zes zetels in de raad en deelname aan de coalitie, is een erg mooie uitslag
en we danken God voor de zegeningen die Hij geeft! Met dank aan alle vrijwilligers mogen we nu
samen, ieder op zijn plaats en op zijn eigen manier, vormgeven aan een christelijk geluid, ook in het
Westerkwartier!
Interne bestuurszaken
Direct vanaf het begin van het jaar lag de focus van het bestuur op de organisatie van alle activiteiten
ten behoeve van de herindelingsverkiezingen. Door de mobilisatie van veel vrijwilligers wisten we een
gedegen Programmacommissie, Selectiecommissie en Campagneteam samen te stellen. Op de
Algemene Ledenvergadering van 6 maart zijn de lijnen vastgesteld en konden we drie maand later op
19 juni zowel het verkiezingsprogramma als de kieslijst vaststellen.
Op bestuurlijk niveau is er veel werk verzet, al blijkt dat niet in het aantal vergaderingen. Dat is
blijven steken op drie. Het e-mailverkeer vertoonde wel een ander beeld: op de vergaderingen werden
de acties uitgezet, via e-mail werd de voortgang gerapporteerd en de status bij gehouden.
Fracties / wethouders
De contacten met de vier fracties zijn goed en verloopt voornamelijk via de fractievoorzitters. Deze
werden voor de bestuursvergaderingen uitgenodigd en was er een korte lijn met de voorzitter gelegd.
Periodiek werd er een gemeenteraadsvergadering bezocht. De functioneringsgesprekken met de
fractieleden zijn op een laag pitje gezet, maar worden zeker weer opgepakt.
Herindelingsverkiezingen 2018
De datum waar we het hele jaar naar toe hebben gewerkt, was 21 november, de datum van de
herindelingsverkiezingen. Begin september zijn we met de campagne begonnen. De glossy die we als
afdeling hebben uitgegeven, bleek een geweldige blikvanger te zijn, waarmee we het geluid van de
ChristenUnie op een leesbare manier hebben laten horen! De mooie uitslag van zes zetels stemt ons
erg dankbaar.
Afdeling
Naast de groei in het aantal kiezers, mochten we ook dit jaar een groei in het aantal leden zien. Telde
de ledenlijst op 1 januari nog 523 leden, een jaar later waren dat er 561. De helft van de nieuwe
leden zijn leden die voor het eerst lid zijn geworden van de ChristenUnie. De andere helft van de groei
danken we aan leden die in onze mooie gemeente Westerkwartier zijn komen wonen.

Landelijk / Provinciaal
Met de landelijke partij zijn er de reguliere contacten geweest op administratief niveau en hebben wij
de afdeling vertegenwoordigd op de landelijke en provinciale congressen. Door de focus op de
herindelingsverkiezingen waren de congresbezoeken wel minder in aantal dan voorafgaande jaren.
Tot slot
We kijken vol dankbaarheid terug op een mooie jaar waar heel veel werk is verzet door heel veel
vrijwilligers. We hebben dit nooit kunnen doen zonder de zegen van onze Hemelse Vader. Wij danken
Hem dan ook voor alles wat we hebben mogen doen! We bidden om zijn zegen ook voor het nieuwe
jaar, het jaar van onze Here, Anno Domini 2019.

