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Jaarverslag van de lokale ChristenUnie Stadskanaal over het jaar 2015 
 
Samenstelling bestuur  
De samenstelling van het bestuur aan het eind van 2015: 
J. Huisman, voorzitter 
H. Schoemaker, secretaris 
F.J. Schuurman, penningmeester 
N. Sterenborg, politiek secretaris 
H. Broesder, lid 
J. Smit-Vos, lid 

 
Bestuursvergaderingen 
Het bestuur heeft twee keer vergaderd. Daarnaast heeft het bestuur intern regelmatig contact via e-
mail.    
 
Ledenvergaderingen 
Er zijn twee ledenvergaderingen gehouden: 
 
15 april 2015 in “De Ark” in Mussel.  
Op de agenda stonden de volgende huishoudelijke zaken: de notulen van de ledenvergadering van 25 
november 2014, jaarverslag 2014, financieel verslag over 2014, verslag van de kascontrole.  
De voorzitter memoreert dat de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart 2015 goed zijn verlopen 
voor de ChristenUnie. In de gemeente Stadskanaal kreeg de ChristenUnie 1.874 stemmen, 238 meer 
dan in 2011. De totale stemmenwinst in de provincie Groningen heeft een extra zetel opgeleverd. De 
nieuwe Statenfractie telt vier leden. Henk Staghouwer is namens de ChristenUnie gedeputeerde 
geworden. 
Tegelijk met de Statenverkiezingen zijn de Waterschapsverkiezingen gehouden. Tjip Douwstra is 
namens de ChristenUnie gekozen tot lid van het algemeen bestuur van waterschap Hunze en Aa’s.  
Nieuwe bestuursleden 
Voor de twee bestaande vacatures in het bestuur zijn kandidaten gevonden. Een fijn moment in de 
ledenvergadering was de benoeming van twee nieuwe bestuursleden: Hilda Broesder uit Stadskanaal 
en Coby Smit-Vos uit Mussel. Beiden waren eerder al op verschillende manieren betrokken bij het 
GPV en/of de ChristenUnie.  
De fractievoorzitter, Bert van Beek, hield een toespraak en liet vele politieke onderwerpen van het 
afgelopen jaar de revue passeren. Ook actuele zaken zoals het Mercuriuspark, windenergie, Wedeka, 
jeugdhulpverlening en gemeentelijke herindeling kwamen uitgebreid aan de orde. 
 
24 november 2015 in ”d’Ekkelkaamp” in Onstwedde. 
Op de agenda: o.a. notulen van de ledenvergadering van 15 april 2015, mededelingen, begroting 
2016, wijziging statuten, gemeentepolitiek. 
Grondslag van de partij 
Op het partijcongres van 13 juni 2015 heeft de ChristenUnie haar grondslag aangepast, ondanks de 
brief van ons bestuur namens onze leden om dat niet te doen. In de grondslag wordt nu niet meer 
verwezen, zoals eerder voorgesteld, naar de Apostolische Geloofsbelijdenis, maar naar die van Nicea. 
In de preambule bij het kernprogramma vinden we de Drie Formulieren van Enigheid gelukkig terug. 
Vertegenwoordigers van de ChristenUnie moeten ook het kernprogramma uitdragen en verdedigen. 



Wijziging statuten in verband met omzetten van kiesvereniging naar afdeling 
In de afgelopen jaren is binnen de ChristenUnie veel gesproken over partijvernieuwing. Er zijn op 
Uniecongressen besluiten genomen over een structuurwijziging. Daardoor hebben naast afgevaar-
digden individuele leden nu ook stemrecht op het landelijk partijcongres.    
Op het partijcongres van 13 juni 2015 is besloten om de kiesverenigingen om te vormen tot lokale 
afdelingen. De afdelingen behouden dezelfde bevoegdheden die zij nu hebben. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor financiële zaken, opstellen kandidatenlijst en het schrijven van een  verkiezingsprogramma. De 
landelijke statuten zijn op het congres aangepast. De statuten van de lokale ChristenUnie moeten 
ook worden gewijzigd. De aanwezige leden stelden unaniem de nieuwe statuten van ChristenUnie 
Stadskanaal vast.  
 
Leden 
Het aantal leden op 1 januari 2015 was 199. In 2015 zijn door overlijden en opzegging lidmaatschap 5 
personen van de ledenlijst afgevoerd. 
Door aanmelding van nieuwe leden en door de ledenwerfcampagne zijn er 18 leden ingeschreven. 
Het aantal leden bedroeg op 31 december 2015: 212. 
 
Contributie 
De contributie voor het jaar 2015 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 8 april 2015 en 26 november 2015 
- het 31e partijcongres op 13 juni 2015 
- het 32e partijcongres op 21 november 2015  
Ook was een afgevaardigde op 30 januari 2015 aanwezig op het jubileumfeest van de ChristenUnie. 
De partij vierde het 15 jarig bestaan.  
 
Contact met de leden 
Naast het contact op de ledenvergaderingen zijn de leden in 2015 een paar keer door middel van een 
nieuwsbrief over allerlei zaken geïnformeerd.  
 
Promotieteam/campagneteam 
Vanuit ChristenUnie Stadskanaal is meegewerkt aan de verkiezingscampagne voor Provinciale Staten.       
 
Ledenwerving 
In 2014 is landelijk een ledenwerfactie gestart. De doelstelling is: aan het eind van 2015 2015 nieuwe 
leden er bij. Twee personen van ChristenUnie Stadskanaal hebben in december 2015 samen 16 leden 
geworven in Stadskanaal en Mussel.   
 
Tenslotte 
Het bestuur en de leden van ChristenUnie Stadskanaal kunnen terugzien op een goed politiek jaar. 
Het raadswerk mocht op een goede wijze doorgaan. Ook het resultaat van de ledenwerfcampagne 
en de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart 2015 zijn zaken om dankbaar voor te 
zijn. 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 ledenvergadering van de lokale ChristenUnie Stadskanaal op 5 april 2016. 
 
H. Schoemaker, secretaris     J. Huisman, voorzitter 


