
 
 
 

Jaarverslag 2018 van ChristenUnie afdeling Stadskanaal 
 
Samenstelling bestuur op 31 december 2018: 
J. Huisman, voorzitter 
H. Schoemaker, secretaris 
F.J. Schuurman, penningmeester 
H. Broesder, lid  
J. Smit-Vos, lid 

 
Bestuursvergaderingen 
Het bestuur heeft twee keer vergaderd. Ook heeft het bestuur intern regelmatig contact via e-mail.   
 
Afdelingsvergaderingen 
Er zijn twee afdelingsvergaderingen gehouden: op 12 april 2018 in “de Kandelaar” in Stadskanaal en 
op 15 november 2018 in d’Ekkelkaamp in Onstwedde.  
 
Gemeenteraadsverkiezingen 
Op 21 maart 2018 zijn verkiezingen gehouden voor een nieuwe gemeenteraad. De uitslag was voor 
de ChristenUnie erg verrassend. De ChristenUnie is met een stemmenaantal van 2476 de grootste 
partij in de gemeente Stadskanaal geworden. De partij behaalde voor het eerst vijf raadszetels. De 
tweede partij was het CDA die ook vijf zetels behaalde.   
 
Leden 
De afdeling had op 1 januari 2018 204 leden. In 2018 zijn 4 leden overleden, 3 leden zijn vertrokken 
naar een andere gemeente en 5 leden hebben het lidmaatschap opgezegd.  
In 2018 hebben zich 4 leden in onze gemeente gevestigd. Door aanmeldingen en door ledenwerving 
zijn er totaal 7 leden bij gekomen. Het aantal leden op 31 december 2018 is 203. 
  
Contributie 
De contributie voor het jaar 2018 bedroeg € 52,00 voor hoofdleden en € 26,00 voor gezinsleden. De 
contributie voor reductieleden was € 23,00 en voor combi-leden € 35,50. Combi-leden zijn jongeren 
die lid zijn van de ChristenUnie en van PerspectieF, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie.  
 
Bezoek provinciale unievergaderingen en Uniecongressen 
Het bestuur was door één of meer afgevaardigden vertegenwoordigd op: 
- de provinciale unievergaderingen van 18 april 2018 en 18 oktober 2018 
- het 37e partijcongres op 9 juni 2018 en het 38e partijcongres op 24 november 2018  
 
Contact met de leden 
Naast de informatieuitwisseling op de afdelingsvergaderingen zijn de leden in 2018 door middel van 
notulen, nieuwsbrieven, de website en sociale media over allerlei zaken geïnformeerd.  
 
Tenslotte 
Het bestuur en de leden van ChristenUnie afdeling Stadskanaal kunnen terugzien op een bijzonder 
politiek jaar. Een fantastische uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen, niet in eigen kracht, maar 
met de zegen van de Here. Hem komt daarvoor alle dank en eer toe.  
 
Vastgesteld in de afdelingsvergadering van de lokale ChristenUnie Stadskanaal op 4 april 2019. 
 
H. Schoemaker, secretaris     J. Huisman, voorzitter 


