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Jaarverslag van de lokale ChristenUnie Stadskanaal over het jaar 2014 
 
Samenstelling bestuur  
Het bestuurslid J.G. Bijster-Krol is in verband met verhuizing naar een andere gemeente afgetreden. 
Voor de ontstane en een bestaande vacature in het bestuur zijn nog geen kandidaten gevonden. De 
ledenvergadering heeft er mee ingestemd dat de overige bestuursleden langer in functie blijven. De 
samenstelling van het bestuur was aan het eind van 2014: 
J. Huisman, voorzitter 
H. Schoemaker, secretaris 
F.J. Schuurman, penningmeester 
N. Sterenborg, politiek secretaris 
 
Bestuursvergaderingen 
Het bestuur heeft twee keer vergaderd. Daarnaast heeft het bestuur intern regelmatig contact via e-
mail.    
 
Ledenvergaderingen 
Er zijn twee ledenvergaderingen gehouden: 
 
8 april 2014 in “d’Ekkelkaamp” in Onstwedde.  
Op de agenda stonden de volgende huishoudelijke zaken: de notulen van de ledenvergadering van 12 
november 2013, jaarverslag 2013, financieel verslag over 2013, verslag van de kascontrole.  
De voorzitter memoreert dat de ChristenUnie bij de aftrap van de campagne op 21 januari 2014 de 
Here om een zegen heeft gevraagd over de verkiezingen. En we zijn erg gezegend met een prachtig 
resultaat. De voorzitter bedankt de leden van het campagneteam voor hun inzet in de campagnetijd. 
De nieuwe fractievoorzitter, Bert van Beek, houdt een korte toespraak over de campagne en geeft 
informatie over de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Er zijn ruim 400 
stemmen meer op de ChristenUnie uitgebracht dan bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010. Een 
grote stemmenwinst, maar net niet genoeg voor een vijfde raadszetel. De nieuwe raad heeft op 1 
april 2014 over collegevorming gesproken. Op grond van uitgesproken voorkeuren is de verwachting 
dat het nieuwe college opnieuw wordt gevormd door het CDA, de ChristenUnie, de PvdA en GBS.  
 
25 november 2014 in ”de Kandelaar” in Stadskanaal. 
Op de agenda: o.a. notulen van de ledenvergadering van 8 april 2014, begroting 2015, ledenwerving. 
Een grote opkomst op deze ledenvergadering. Er zijn ook meerdere gasten aanwezig. Dit heeft te 
maken met het hoofdonderwerp van de avond: veranderingen in de zorg voor ouderen en jongeren.  
Wethouder Johan Hamster geeft een uiteenzetting van alle veranderingen die met ingang van 2015 
worden doorgevoerd in de zorg. Het gaat over taken die het Rijk overdraagt aan de gemeenten. Veel 
mensen hebben er mee te maken, met name jeugd en ouderen. 
Een ander belangrijk onderwerp op de agenda is de discussienota over de Uniefundering (grondslag) 
van de ChristenUnie. In de Uniefundering wordt verwezen naar de “Drie formulieren van eenheid”. 
De Bijbel en de belijdenisgeschriften zijn de basis van de ChristenUnie. In de discussienota, die door 
het Wetenschappelijk Instituut van de partij is opgesteld, staat dat er leden zijn die de huidige tekst 
in de Uniefundering als een drempel ervaren. De vraag wordt gesteld of het daarom beter is om 
bijvoorbeeld de Apostolische geloofsbelijdenis in de grondslag te noemen en de Drie formulieren van 
eenheid in het kernprogramma op te nemen. De ledenvergadering is van mening dat de huidige 



grondslag moet worden gehandhaafd. Het bestuur zal dit standpunt aan het landelijk partijbestuur 
kenbaar maken.     
 
Leden 
In het jaar 2014 zijn als gevolg van vertrek, overlijden en opzegging lidmaatschap totaal 6 personen 
van de ledenlijst afgevoerd. 
Door ledenwerving en vestiging van leden in de gemeente Stadskanaal zijn er 9 leden ingeschreven. 
Het aantal leden bedroeg op 31 december 2014: 199. 
 
Contributie 
De contributie voor het jaar 2014 bedroeg € 52,00 voor hoofdleden en € 26,00 voor gezinsleden. 
Voor reductieleden gold een contributie van € 23,00. De contributie voor combi-leden was € 35,50. 
Combi-leden zijn jongeren (leeftijd tot 30 jaar) die lid zijn 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 10 april 2014 en 27 november 2014 
- het 28e Uniecongres op 1 februari 2014 (verkiezingscongres) 
- het 29e Uniecongres op 21 juni 2014 
- het 30e Uniecongres op 22 november 2014  
Ook was een afgevaardigde van het bestuur op 29 september 2014 aanwezig op een bijeenkomst van 
de ChristenUnie in Hoogkerk, waar partijvoorzitter Piet Adema met leden uit de provincie Groningen 
in gesprek ging over de discussienota over de Uniefundering, een belangrijke basis (grondslag) van de 
ChristenUnie.  
 
Contact met de leden 
Naast het contact op de ledenvergaderingen zijn de leden in 2014 meerdere keren door middel van 
een nieuwsbrief over allerlei zaken geïnformeerd. De nieuwsbrieven stonden in het begin van het 
jaar vooral in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen.      
 
Promotieteam/campagneteam 
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is een succesvolle campagne gehouden. Door de 
inzet van een grote groep leden konden veel activiteiten worden georganiseerd.      
 
Ledenwerving 
Medio 2014 is landelijk een ledenwerfactie van start gegaan. De doelstelling is dat er aan het eind 
van 2015 2015 nieuwe leden bij zijn gekomen.  
 
Tenslotte 
Het bestuur en de leden van ChristenUnie Stadskanaal kunnen terugzien op een goed politiek jaar, 
met als hoogtepunt de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. De verkiezingsuitslag was voor de 
partij zeer goed. De Here gaf zegen over het politieke werk. Hem komt daarvoor alle dank en eer toe.  
 
Vastgesteld in de ledenvergadering van de lokale ChristenUnie Stadskanaal op 15 april 2015. 
 
 
H. Schoemaker, secretaris     J. Huisman, voorzitter 


