
Jaarverslag 2013

Inleiding
2013 is voor de ChristenUnie Leeuwarden een bewogen jaar geweest. Een jaar waarin we de zegen 
van onze Vader mochten ervaren. 
Hieronder kunt u lezen een beknopt verslag van de activiteiten en veranderingen van 2013.

Activiteiten

ALV 
Op 11 juni 2013 was er de Algemene Leden vergadering. Tijdens deze vergadering zijn er een 
aantal bestuurlijke veranderingen voorgesteld.  Ook is toen de aanzet gegeven voor de verkiezingen 
in november. De voorlopige kieslijst is gepresenteerd en aangenomen. De basis van het 
verkiezingsprogramma is vastgesteld. 

Verkiezingen
Op 13 november 2013 waren de gemeenteraadsverkiezingen. Dit vanzelf spreken voorafgaand aan 
een lange voorbereiding, met als drijvende kracht het campagneteam, bestaande uit Peter van 
Harten, Gertjan Wiersma en Annnemieke Koezema. 
We denken ook terug aan de avond waarbij we als mensen op de kieslijst bij Fier Fryslan waren 
uitgenodigd. Toen we het verhaal hoorden van een meisje wat daar heeft gezeten, wisten we weer 
waarvoor we dit deden.
De verkiezingen zelf zijn goed verlopen. We hebben onze 2 zetels kunnen behouden. Absoluut 
gezien hebben we echter wel minder stemmen, terwijl we een groter gebied hadden. Dit betekend 
dat we niet automatisch mogen uitgaan van een vast aantal stemmers. Gebed en steun blijft hard 
nodig!

Fractie
Dit jaar zijn Arco van Daalen en Sietske Koops gestopt. In de komende Alv zullen we officieel 
afscheid van hun nemen.
De fractie heeft afgelopen jaren voorelkaar gekregen dat de situatie voor de prostituees in 
Leeuwarden bespreekbaar zijn en veel partijen de ernst hiervan inzien.

Bestuurlijke zaken

Aftreden bestuursleden
Tijdens de alv heeft Andreas v/d Berg aangegeven te stoppen als bestuurslid. We bedanken hem 
voor het werk dat hij heeft gedaan.

Nieuwe bestuursleden
Gelukkig waren er ook nieuwe bestuursleden voor te stellen, te weten:
– Andries Bouwman
– Dirk-Jan Kuiken, als secretaris

Overige zaken
Het bestuur is afgelopen jaar regelmatig bijelkaar geweest. Als centraal thema was de organisatie 
voor de verkiezingen. Komende jaren willen we een strategisch beleid uitzetten, in feite al als 
voorbereiding voor de verkiezingen in 2018.
We zijn als bestuur dankbaar voor de samenwerking met de fractie, bij hun gebeurd het echte werk. 
Verder hebben we een aantal keer het gebedsteam voorafgaand aan de vergadering gehad. We zijn 
hier dankbaar voor dat zij dit doen!
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