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Fractie 
De fractie is goed op dreef. Er zijn vele veranderingen. Dit zowel in de manier van 
vergaderen. Nu elke maandag een Politiek Forum op het stadhuis. Men beoogd zo meer 
inspraak voor burgers. Na het Politiek Forum volgt nog een raads- of commissie vergadering.
De veranderingen zijn voor de fractie zijn ook merkbaar omdat er meer taken naar de 
gemeente toe zijn gekomen. Het werk van de fractie en steunfractie is daardoor veel en zwaar.

Hans van Reenen is de fractie komen versterken (steunfractie) samen met name Annemieke 
doen zij de decentralisering en transitie van de (jeugd)zorg en alles wat daarbij komt kijken. 

Bestuurlijke veranderingen 
Bestuurlijk zijn er ook een aantal veranderingen geweest. Zo is Theo Sinnema gestopt als 
voorzitter en bestuurslid. Andries Bouwman heeft dit stokje overgenomen. Lourens Boomsma
is er als bestuurslid bij gekomen. Hij heeft de functie van politiek secretaris op zich genomen.
Peter van Harten heeft, om persoonlijke redenen, aangegeven per 01 januari 2015 te stoppen 
als bestuurslid en penningmeester. Wij bedanken hen allen voor hun goede inzet. 

Europese verkiezingen 
We hebben in het voorjaar campagne mogen voeren voor de Europese verkiezingen. Andries 
Bouwman stond hiervoor op de lijst.  Andries heeft veel voorkeursstemmen gekregen. 

Financiën 
Zie hiervoor het financiële jaarverslag 

Plannen 
Als bestuur hebben we het afgelopen jaar ideeën uitgewerkt om leden meer te betrekken bij de
ChristenUnie en meer leden te werven. 
Vertegenwoordigers van bestuur en fractie zijn naar de landelijke ChristenUniedag geweest. 
Landelijk voorzitter, Piet Adema gaf de aanzet om plaatselijk, regionaal en landelijk meer 
ChristenUnieleden te werven. Hij noemt daarbij het getal 2015.
Graag zien wij dat in 2015 ook ons ledental voor Leeuwarden en omgeving, mag gaan stijgen

In 2015, op 18 maart 2015, zullen de Provinciale Verkiezingen worden gehouden, gelijktijdig 
met de verkiezingen voor het Waterschap Fryslân.  Leden van ChristenUnie Leeuwarden, zijn 
in 2014 al in voorbereiding geweest voor een plaats op de kieslijst(en) .

In het verslag jaar is aandacht gevraagd voor ChristenUnie stemmers in Leeuwarderadeel.
Deze gemeente zal in de tekomst zich aansluiten bij de gemeente Leeuwarden. 
In 2015 zullen fractie en bestuur hier goede aandacht aan geven.
Al met al een is het een jaar geweest met vele verandering. We blijven ook voor 2015 uw 
gebed nodig. 


