Jaarverslag 2021 van ChristenUnie afdeling Stadskanaal
Samenstelling bestuur op 31 december 2021:
L. Schaap, voorzitter
H. Schoemaker, secretaris
F.J. Schuurman, penningmeester
H. Broesder, lid
Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft één keer fysiek vergaderd. Verder was er intern overleg via e-mail en telefoon.
Afdelingsvergaderingen
Door coronamaatregelen was het niet mogelijk de afdelingsvergadering op 24 november 2021 fysiek
te houden. Daarom heeft het bestuur besloten om digitaal te vergaderen. In de vergadering zijn het
verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld.
Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen
Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen, waar de ChristenUnie ook weer aan mee doet.
Het is belangrijk om tijdig met allerlei zaken bezig te gaan. Er is een selectiecommissie ingesteld die
belast is met werving en selectie van kandidaten. Deze commissie heeft advies gegeven over de
kandidatenlijst.
Er is een programmacommissie bezig geweest met het opstellen van een verkiezingsprogramma voor
de raadsperiode 2022-2026.
Het campagneteam is gestart met de voorbereiding van campagneactiviteiten. Op allerlei manieren
zal de ChristenUnie onder de aandacht van de kiezer worden gebracht.
Werkgebied
ChristenUnie afdeling Westerwolde is in 2018 opgeheven. De leden die in de gemeente Westerwolde
wonen zijn door het Landelijk Bestuur toegewezen aan de ChristenUnie afdeling Stadskanaal.
Leden
De afdeling had op 1 januari 2021 220 leden. Het ledental is in 2021 met 12 gedaald naar 208 leden.
Contributie
De contributie voor het jaar 2021 bedroeg € 58,00 voor hoofdleden en € 29,50 voor gezinsleden. De
contributie voor reductieleden was € 26,50. Voor combi-leden was de contributie € 39,00. Combileden zijn jongeren die lid zijn van de ChristenUnie en van PerspectieF, de jongerenorganisatie van de
ChristenUnie. Bij betaling via automatische incasso werd € 2,00 korting gegeven.
Contact met de leden
De contacten met de leden verliepen via e-mail (ook de nieuwsbrief) of op papier (bezorging aan huis
of per post), de website en sociale media. Er is in november 2021 een digitale afdelingsvergadering
gehouden.
Tenslotte
Het bestuur en de leden van ChristenUnie afdeling Stadskanaal kunnen terugzien op een bijzonder
jaar. Gelukkig waren er mogelijkheden om met het bestuurlijke en politieke werk door te gaan onder
de zegen van de Here. Hem komt daarvoor alle dank en eer toe.
Secretaris,

Voorzitter,

