Jaarverslag bestuur ChristenUnie 2013
Namens het bestuur wil ik u e.e.a. vertellen over de zaken waar wij ons als bestuur
afgelopen jaar mee bezig hebben gehouden.
- Het jaar 2013 heeft grotendeels in het teken gestaan van de Gemeenteraadsverkiezingen
die zijn gehouden in maart 2014.
De voorbereiding heeft veel tijd in beslag genomen.
Het bestuur heeft de kandidatenlijst samengesteld, gezorgd voor het promotiemateriaal.
Dit alles bracht weer extra vergaderingen met zich mee.
Jannita Wessels, Jan-Willem Timmerman en voorzitter Arie Maat hebben namens het
bestuur zitting gehad in het campagneteam.
- Op 31 augustus is een campagnebijeenkomst gehouden in het Akkerhus. Hier is door het
campagneteam gebrainstormd over het verkiezingsprogramma. De middag werd afgesloten
met een gezellig samenzijn waarbij de fractie, de schaduwfractie en het bestuur aanwezig
waren.
- In oktober 2013 is een extra ledenvergadering gehouden in Wierden waarbij de
kandidatenlijst werd voorgelegd aan de leden.
Dit heeft tot gevolg gehad dat er enkele verschuivingen hebben plaats gevonden op de lijst.
- Op 12 maart jl. heeft Arie Slob ons met een bezoek vereerd. De bijeenkomst vond plaats in
De Passie.
Het resultaat van alle inspanningen is beloond. Wij zijn dan ook dankbaar dat er meer
mensen op de ChristenUnie hebben gestemd en wij met 1 zetel meer in de raad zijn
vertegenwoordigd.
* De ledenlijst is opgeschoond, bijna alle adressen zijn nu gecontroleerd en emailadressen
toegevoegd.
* Het is de bedoeling om binnenkort weer een nieuwsbrief “InterActief” samen te stellen, nu
een digitale, zodat we meer contact kunnen onderhouden met de leden. Voor de leden die
geen e-mailadres hebben, zal die afgedrukt en rondgestuurd worden. Jan-Willen
Timmerman is hier mee bezig.
* Verder hebben we ons beziggehouden met de borden die voorheen aan de invalswegen
werden geplaatst van Wierden en Enter. Er is besloten om de borden niet op te knappen en
ook geen nieuwe te bestellen.
De kosten zijn te hoog, de borden te zwaar. Daarbij komt dat vergunning moet worden
aangevraagd om ze te plaatsen. Voorheen werd dit gedoogd.
De borden, die we hebben gebruikt naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen,
hebben we laten maken door Dinand Nijzink.
* Bestuurssamenstelling

Afgelopen jaar zijn we ook druk bezig geweest met het benaderen van mensen om het
bestuur uit te breiden. Dit heeft geresulteerd in 3 nieuwe bestuursleden: Jan-Willem
Timmerman en Rik Jaspers Fayer uit Wierden en Harry Nieuwenhuis uit Enter.
Komende tijd zullen er nog meer wijzigingen plaatsvinden: Arie Maat heeft aangegeven dat
de voorzittersfunctie na 12 jaar wil neerleggen. Wel wil hij als vicevoorzitter voorlopig nog
wel deel blijven uitmaken van het bestuur. Jannita Wessels heeft aangegeven eind van dit
jaar afscheid te willen nemen van het bestuur. We zijn nog op zoek naar een vervanger voor
haar. Heeft u belangstelling of weet u iemand die haar plaats wil innemen, dan horen we dit
graag.
Tenslotte bedanken we de fractie, de schaduwfractie en het campagneteam voor het vele
werk dat in de afgelopen periode verzet is. We zijn blij met zoveel enthousiasme en we zijn
bovenal dankbaar voor het resultaat. Bovenal danken we onze hemelse Vader die ons
hiervoor de kracht gaf en ons werk ook gezegend heeft.
Jenny Velten

