
Jaarverslag van ChristenUnie Ooststellingwerf over het jaar 2015 
 
Wij kunnen met dankbaarheid terugkijken op het werk, dat wij als vereniging het 
afgelopen jaar mochten doen. Ook hierin mogen wij de zegen van onze God zien. 
 
In 2015 is er geen verandering in de samenstelling van het bestuur geweest.  
Drie van de vier bestuursleden zitten meer dan 4 jaar in het bestuur en een 
periodieke roulatie / vervanging na 4 jaar is heel moeilijk.  
 
Het bestuur heeft in 2015 tweemaal malen vergaderd. Ook zijn de twee landelijke 
ChristenUnie Congressen bezocht door enkele bestuursleden.  
 
In 2015 is er geen ledenvergadering geweest. De laatste ledenvergadering was 
27 november 2013. Ook is er geen papieren nieuwsbrief verstuurd. 
Er is geregeld nieuws geplaatst op de website en op de facebook pagina van 
ChristenUnie Ooststellingwerf. 
 
Op verzoek van het bestuur van CDA Ooststellingwerf is er in 2014 en 2015 enkele 
malen overleg geweest over samenwerking. Dit overleg heeft een verkennend 
karakter en er zijn geen afspraken gemaakt, dat geldt ook voor een mogelijke 
lijstverbinding bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. 
 
In de gemeenteraad hebben we 1 raadszetel, sinds 1998 (toen nog GPV en sinds 
2002 ChristenUnie) en deze wordt sinds 20 maart 2001 bezet door Meine Jansma. 
Jansma wordt in zijn werk gesteund door de steunfractie, die bestaat uit Sjoukje 
Froentjes, Jan Meijer en Fred Molenaar.  
 
In 2015 is er door leden van onze kiesvereniging ook meegeholpen voor de 
campagne van de verkiezingen voor de provinciale staten. Naast het plakken van 
posters op de borden in de dorpen hebben we ook samen met het provinciale 
campagneteam folders uitgedeeld in het winkelcentrum van Oosterwolde. 
 
Het ledental van onze vereniging is in 2015 teruggelopen van 52 tot 45 leden, dit is 
vooral ontstaan door verhuizing en overlijden. Laten we allemaal meewerken aan 
een actieve kiesvereniging, gesteund door een groeiend ledental om daarmee ons 
raadslid en de steunfractie te steunen en zo dankbaar meewerken aan christelijke 
politiek in de gemeente Ooststellingwerf, in de provincie Friesland en in Nederland tot 
eer van onze God.  
 


