
 
 
 

Jaarverslag 2017 van ChristenUnie afdeling Stadskanaal 
 
Samenstelling bestuur op 31 december 2017: 
J. Huisman, voorzitter 
H. Schoemaker, secretaris 
F.J. Schuurman, penningmeester 
H. Broesder, lid  
J. Smit-Vos, lid 

 
Bestuursvergaderingen 
Het bestuur heeft twee keer vergaderd. Daarnaast heeft het bestuur intern regelmatig contact via e-
mail.   
 
Afdelingsvergaderingen 
Er zijn twee afdelingsvergaderingen gehouden: op 4 april 2017 in d’Ekkelkaamp in Onstwedde en op 
22 november 2017 in ”de Ark” in Mussel.  
Een citaat uit de openingswoorden van de voorzitter op de voorjaarsvergadering: 
“De Tweede Kamerverkiezingen zijn gehouden. De christelijke politieke partijen zijn dankbaar dat ze 
meer stemmen hebben dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2012. Het CDA heeft meer 
zetels behaald, de SGP en de ChristenUnie hebben hun aantal zetels behouden. Maar het gaat niet 
om aantal of macht. Het gaat om onze Heiland. In zijn spoor mogen we verder gaan op weg naar de 
Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.“ 
 
Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen 2018 
Er is een selectiecommissie ingesteld voor het opstellen van een advieslijst voor de gemeenteraads- 
verkiezingen in maart 2018. Er is een programmacommissie ingesteld voor het schrijven van een 
verkiezingsprogramma. De huidige raadsleden en steunfractieleden zullen hiermee aan de slag gaan.    
Het campagneteam begon in het najaar van 2017 met de voorbereiding van de verkiezingscampagne.  
De secretaris regelt alle formele zaken die betrekking hebben op de kandidaatstellingsprocedure en 
het indienen van de kandidatenlijst bij de gemeente Stadskanaal. 
 
Landelijke aftrap voor de gemeenteraadsverkiezingen 
Op 1 april 2017 is in Amersfoort de landelijke aftrap voor de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. 
Vanuit de afdeling Stadskanaal waren O.J. Dijkstra, G. van der Heide-van Asselt en H. Schoemaker 
aanwezig. Het partijbureau heeft op deze werkconferentie workshops georganiseerd voor allen die 
actief bij de gemeenteraadsverkiezingen betrokken zijn: (kandidaat)-raadsleden, campagnevoerders, 
leden selectiecommissies en bestuursleden. Het was een nuttige en leerzame dag.  
 
Nieuw kabinet 
Op de najaarsvergadering vertelde de voorzitter dat de ChristenUnie deel mag uitmaken van de 
nieuwe regering met de ministers Arie Slob en Carola Schouten. Stieneke van der Graaf heeft haar 
plaats in de Provinciale Staten van Groningen opgegeven en neemt nu de vrijgekomen zetel van 
Carola Schouten in de Tweede Kamer in.   
Ook mocht de ChristenUnie in de persoon van Paul Blokhuis een staatssecretaris leveren.  
 
Leden 
De afdeling had op 1 januari 2017 212 leden. In 2017 zijn 3 leden overleden, 6 leden zijn vertrokken 
naar een andere gemeente, 6 leden hebben het lidmaatschap opgezegd en 2 leden zijn geroyeerd.  
In 2017 heeft zich 1 lid in onze gemeente gevestigd. Door aanmeldingen en door ledenwerving zijn er 
totaal 8 leden bij gekomen. Het aantal leden op 31 december 2017 is 204. 



Contributie 
De contributie voor het jaar 2017 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 20 april 2017 en 20 november 2017 
- het 35e partijcongres op 20 mei 2017 
- het 36e partijcongres op 25 november 2017  
 
Contact met de leden 
Naast het contact op de afdelingsvergaderingen zijn de leden in 2017 door middel van notulen, 
nieuwsbrieven, de website en sociale media over allerlei zaken geïnformeerd.  
 
Tenslotte 
Het bestuur en de leden van ChristenUnie Stadskanaal kunnen terugzien op een goed politiek jaar. 
Het raadswerk mocht op een goede wijze doorgaan. De Here heeft onze inzet voor de ChristenUnie 
en voor het politieke werk gezegend. Hem komt daarvoor alle dank en eer toe.  
 
Vastgesteld in de afdelingsvergadering van de lokale ChristenUnie Stadskanaal op 12 april 2018. 
 
 
H. Schoemaker, secretaris     J. Huisman, voorzitter 


