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Jaarverslag 2018 van de afdeling Midden-Groningen van de ChristenUnie. 
 
Bestuur en leden. 
Terugblikkend op het verslagjaar 2018 kan van een rustig jaar worden gesproken. Wij hebben 
maar 1 vergadering belegd, de statutaire ledenvergadering. Met onze nieuwe penningmeester  
Pieter Braam, Hoogezand kon worden kennisgemaakt. Hij werd uit onze voordracht benoemd. 
De opvolging van de voorzitter vacature werd aangehouden. Verder waren er 3 bestuursleden 
van voor de fusie te weten: KW Dikkema, Zuidbroek, A. Prins te Meeden en EG de Haan, 
Schildwolde die als secretaris aanbleef. Terwijl het bestuur intern zich ging beraden hoe 
verder te gaan in het 2e halfjaar gaf Dikkema naderhand aan zijn functie te beëindigen.         
Hij vertegenwoordigde eerder de opgeheven afdeling Menterwolde.  
                                                   
Het bestuurswerk vroeg weinig inzet. Wij deden het met zijn drieën. De overdracht financiën 
naar de nieuwe penningmeester bleek een lastige klus. De tenaamstelling bij de ING bank was 
op afdeling Slochteren blijven staan en vroeg om correctie  De Kamer van Koophandel wenst  
graag bijgewerkte bestuur gegevens. De naam van de nieuwe voorzitter volgt in mei 2019 
 
Ik meldde 198 leden per 30 april 2018  Nu zijn dat 196 Wegens het niet eens zijn  met     
“Den Haag” hebben 2 leden hun lidmaatschap opgezegd. Om onbekende redenen bedankten 5 
leden. Door overlijden Tina Brouwer. Er waren 2 nieuwe spontane aanmeldingen. Ik ga er van 
uit dat door verhuizing naar zijn nieuw werkgebied wij nog een prominent lid er bij krijgen.  
 
Vergaderingen.  
Het bestuur belegde de enige ledenvergadering in het verenigingsgebouw “De Kandelaar” in 
Schildwolde. In het 2e halfjaar dus niet. Het provinciaal bestuur  belegde wel 2 vergaderingen 
die beiden werden bezocht. Een belangrijkste agenda punt op 18 oktober was de vaststelling 
van de kandidatenlijsten voor de dubbele verkiezingen in 2019 Niet onbelangrijk is te vermel-
den dat dit unaniem gebeurde conform het voorstel van de selectie commissie waar ook ons 
lid Marco Metscher deel van uitmaakte. Ook werden verkiezingsprogramma’s geschreven. 
Sporadisch was het contact tussen de bestuursleden. Als bestuur vergaderen wij pas voor het 
eerst in het nieuwe jaar. Het initiatief tot  voortgangsgesprekken met de fractie en wethouder 
moet nog worden genomen.    
 
Nieuwsbrieven. 
Uw plaatselijke afdeling heeft er slechts 1 verzonden  De niet via de mail bereikbare leden 
(25) krijgen dezelfde  informatie thuis bezorgd. Ook het partijbureau stuurt regelmatig brieven 
naar ons als bestuur en naar de leden. Actueel werd de nieuw privacywetging van 25 mei. Een 
privacy coördinator en een mailingverstuurder is geregistreerd van onze afdeling. Gert Jan 
Segers, de partijleider geeft via nieuwbrieven veel door wat hij en zijn fractie in de 2e Kamer 
voor elkaar heeft gekregen. Bij de jaarwisseling volgen standaard zijn goede wensen.  
 
Fractie en wethouder. 
Onze fractie in de per 1 januari gevormde fusiegemeente bestaat uit Marco Metscher, Niels 
Joostens, Bert van Dijk en Lucy Doorn-Groenveld. Voor het geval dat hun gezichten en 
contact gegevens u onbekend zijn, verwijs ik U naar de Gemeentewijzer Midden-Groningen 
2018 (blz. 29) De ChristenUnie is 1 van de 9 fracties in de nieuw gekozen gemeenteraad die 
33 leden telt. Hun  regulier fractieoverleg is als regel op de dinsdagavond voorafgaand de 
commissie vergaderingen.  
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Onze lijsttrekker Jan Jakob Boersma werd 1 van de 5 wethouders die met waarnemend 
burgemeester Munniksma aan zijn nieuwe uitdaging begon op (deels) andere terreinen dan 
destijds  in de opgeheven gemeente Slochteren. Met zijn 4 collega’s is hij ook wethouder voor 
een aantal dorpen. Munniksma werd halverwege het jaar door burgermeester Hoogendoorn 
van de ChristenUnie opgevolgd. Een verassend besluit van de nieuwe gemeenteraad. Als er 
contact is tussen bestuur en  fractie / wethouder dan verloopt dat via de secretarissen.            
De fractie is voornemens de leden te dienen met kwartaal verslagen. Is reeds in gezet.  
  
Provinciale vergaderingen. 
Op de  voorjaar- en najaar PUB vergaderingen was het bestuur vertegenwoordigd in de 
persoon van onze secretaris. Weinig gewone leden van onze afdeling laten zich daar zien. Op 
de agenda kwamen zaken voor als een terugblik op de reguliere gemeente raadverkiezingen in 
6 gemeenten in maart 2018 en werd ingespeeld op de provinciale- en waterschapverkiezingen 
in 2019 Vacatures in het Uniebestuur werden zo goed mogelijk opgevuld. Uit  Midden-
Groningen verwacht men kandidaat namen. 
     
Landelijke vergaderingen. 
Marco Metscher was onze vertegenwoordiger op het najaar partijcongres in Zwolle. Eerder 
werd van bezoek aan de voorjaarsvergadering in Lunteren afgezien. Vanaf 2015 heeft ieder 
lid spreek- en stemrecht op de landelijke congressen. Vertegenwoordigers van afdelingen 
hebben een dubbele (of meer) stemgewicht. 
               
Tenslotte. 
Wij sluiten dit jaarverslag onder dankzegging aan God die leven en gezondheid gaf voor het 
werk dat alle vertegenwoordigers op politiek terrein mochten uitvoeren tot Zijn eer en tot 
verbreiding van Zijn koninkrijk. 
  
Eisse de Haan, secretaris.                                                                                     26 april 2019                                                                                                                                                                                                                                                            
  
  
       
     


