
 
 
 

Jaarverslag 2020 van ChristenUnie afdeling Stadskanaal 
 
Samenstelling bestuur op 31 december 2020: 
J.N. van de Meent, voorzitter 
H. Schoemaker, secretaris 
F.J. Schuurman, penningmeester 
H. Broesder, lid  

 
Bestuursvergaderingen 
Het bestuur heeft twee keer fysiek vergaderd. Daarnaast heeft het bestuur intern regelmatig contact 
via e-mail.   
 
Afdelingsvergaderingen 
De geplande afdelingsvergaderingen zijn door coronamaatregelen geannuleerd. De contacten met de 
leden zijn via e-mail en schriftelijk onderhouden.   
 
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 2020 226 leden. In 2020 zijn 10 leden overleden, 1 lid is vertrokken naar 
een andere gemeente en 5 leden hebben het lidmaatschap opgezegd.  
In 2020 hebben zich 3 leden in de gemeente Stadskanaal en in de gemeente Westerwolde gevestigd.  
Door aanmeldingen en door ledenwerving zijn er totaal 7 leden bij gekomen. Het aantal leden op 31 
december 2020 is 220. 
  
Contributie 
De contributie voor het jaar 2020 bedroeg € 58,00 voor hoofdleden en € 29,50 voor gezinsleden. De 
contributie voor reductieleden was € 26,50 en voor combi-leden € 39,00. Combi-leden zijn jongeren 
die lid zijn van de ChristenUnie en van PerspectieF, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie.  
 
Provinciale unievergaderingen en Uniecongressen 
Door coronamaatregelen waren er in de provincie Groningen geen provinciale unievergaderingen. Er 
zijn digitale Uniecongressen gehouden: het 41e partijcongres op 13 juni 2020 en het 42e partijcongres 
op 21 november 2020. Een stemgerechtigde afgevaardigde van afdeling Stadskanaal heeft de digitale 
congressen bijgewoond.   
 
Contact met de leden 
Dit jaar verliep het contact met de leden via e-mail (ook de nieuwsbrief) of schriftelijk (bezorging van 
stukken aan huis), de website en sociale media.  
 
Tenslotte 
Het bestuur en de leden van ChristenUnie afdeling Stadskanaal kunnen terugzien op een bijzonder 
jaar. Toch mocht het bestuurlijke en het politieke werk doorgaan onder de zegen van de Here. Hem 
komt daarvoor alle dank en eer toe.  
 
Secretaris,      Voorzitter, 


