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Jaarverslag 2016 van de afdeling Slochteren/ Midden-Groningen van de ChristenUnie. 

 

Inleiding. 

Een jaaroverzicht begint normaal op 1 januari en eindigt op 31 december van enig jaar. Zo 

niet dit verslag. Het einde hebben de leden bepaald op 29 november 2016 in de Broeckhof te 

Zuidbroek. Daar is vooruitlopend op de samenvoeging van 3 burgerlijke gemeenten in 

aanwezigheid van 26 leden waarvan 6 uit Hoogezand – Sappemeer en 4 uit Menterwolde tot 

oprichting van de afdeling Midden-Groningen besloten. Vanaf 15 december is de nieuwe 

afdeling ingeschreven in het KvK handelsregister onder nr. 02082564  

  

Bestuur en leden. 

Onder voorzitter Ben Boerema en secretaris Eisse de Haan op de voorgrond naast Bert van 

Wieren en Janneke Folkersma op de achtergrond zijn wij het verslagjaar begonnen als 

afdeling met 127 leden, 2 leden zijn in oktober overleden en 1 lid is verhuisd. Ons aandeel 

leden veranderde niet door het samengaan. Het totaal aantal leden is na het samengaan 200 

(124 + 56 + 20) Onderstaand verslag gaat verder met de afdelingsactiviteiten van Slochteren.    

 

Bestuur-en ledenvergadering.  

Het bestuur belegde 1 ledenvergadering in de Kandelaar in Schildwolde en werkte in het 2e 

halfjaar mee in HSSM verband aan opheffing en oprichting. Op maandag 13 mei belegden wij 

de statutaire jaarvergadering zonder wisselingen in het bestuur en stelden wij het resultaat 

vast. Décharge werd verleend. Na de pauze leverde Stieneke van der Graaf, voorzitter van 

onze fractie in de PS een bijdrage uit haar specialisme in de Staten aardbevingsproblematiek. 

Het contact tussen de bestuursleden had een ad hoc karakter en ging dikwijls per mail.  

 

Nieuwsbrieven. 

De ChristenUnie landelijk verzendt veel nieuwsbrieven. Uw plaatselijke afdeling heeft er 2 

verzonden 3 week na elkaar. Half oktober met als inhoud de voortgang in werkzaamheden en 

in november de (tijdige) uitnodiging voor de oprichtingsvergadering. De niet via de mail 

bereikbare leden (25) krijgen dezelfde informatie thuisbezorgd. 

   

HSSM-overleg. 

In 2016 was er maandelijks overleg. Dit vanwege het streven op het eind van het jaar uit te 

komen bij één afdeling met tijdige vorming van een selectie- programma- en campagne-

commissie voor de GR-herindelingsverkiezingen op 22 november 2017. Eerder in dit verslag 

is het slagen van deze opzet al vermeld. Het overleg is daarna niet meer nodig geweest. 

  

Fractie en wethouder. 

Onze fractie bestond uit Niels Joostens, Klaas Boer en Miranda Hoeksema. Laatstgenoemde   

heeft haar plaats wegens (gezonde) ziekte ca. 4 maand afgestaan aan Ineke de Haan. In die 

periode werd de toedeling van Meerstad aan de gemeente Groningen voorbereid. Ook kreeg 

de vorming van de gemeente Midden-Groningen alle fractie aandacht. Hannie Huizinga en 

Edwin Hamming hebben om uiteenlopende redenen afgehaakt als steunfractie leden. Het 

regulier overleg als regel op de dinsdagavond voorafgaand de commissievergaderingen kreeg 

daarmee een onverwachte afloop. Onze wethouder Jan Jakob Boersma deed zijn werk in het 

college met 1 PvdA wethouder (Anja Woortman) en met Geert-Jan ten Brink als burgervader.  

  

Provinciale vergaderingen. 

Onze vaste afgevaardigde(n) bezochten trouw de voorjaar- en najaar PUB-vergaderingen in 

Bedum (in het Trefcentrum) en Groningen. (In de Boevenkamer) In april na afhandeling van 
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de jaar stukken sprak Oost Groninger Elzo Edens uit hoofde van zijn directeursfunctie bij het 

Leger des Heils - Noord. In het najaar werden de politieke feiten belicht door onze 

gedeputeerde Henk Staghouwer en vertelden onze statenfractieleden over hun bezigheden.                                              

Ook was er een Eritrees vluchteling in de zaal met haar verhaal en 2 medewerkers van 

Vluchtelingen werk Noord-Nederland die ook een duit in het zakje deden. 

     

Landelijke vergaderingen. 

Vanaf 2015 heeft ieder lid spreek- en stemrecht op de landelijke congressen.               

Vertegenwoordigers van afdelingen hebben een dubbele (of meer) stemgewicht Bezocht werd 

de ledenvergadering op 23 april in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle. Ook was een 

bestuurslid aanwezig op het verkiezingscongres in Hart van Holland op 26 november in 

Nijkerk. Hierover hebt u uitgebreid het verslag verfraaid met foto’s in de laatste ChristenUnie 

magazines kunnen lezen. Gert-Jan Segers werd zoals te verwachten was onze lijstaanvoerder 

en onze provinciale fractievoorzitter Stieneke van der Graaf kwam op plek 6 te staan.  

             

Tenslotte. 

Wij sluiten dit jaarverslag in dankbaar opzien tot God die ons leven leidt en gezondheid gaf. 

Dat ons werken tot Zijn eer ook heeft mogen doorklinken in al onze spreken en doen.   

 

Eisse de Haan, secretaris.                                                                                     10 april 2017                                                                                                                                                                                                                                                            

  

  

       

     


