
Bestuurlijk jaarverslag
In het bestuurlijk jaarverslag onder meer melden: de ALV in Blokhuispoort, de Provinciale
Statenverkiezingen, de komst van Gert Jan Segers, bestuurswisselingen.

Verslag van de secretaris over het jaar 2015:

1. Algemeen:
Het jaar 2015 heeft in het teken gestaan van een aantal grote en kleine activiteiten. Onze
kiesvereniging  heeft  zich  ingezet  voor  de  Provinciale  Statenverkiezingen  en  de
verkiezingen voor it Wetterskip van 18 maart 2015. Verderop in dit Jaarverslag wordt hier
nog verder bij stilgestaan. Ook heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden in het lokale
bestuur. Ook hier wordt verderop in dit jaarverslag stilgestaan.

2. Provinciale Statenverkiezingen
De Provinciale Statenverkiezingen vonden woensdag 18 maart 2015 plaats. Tegelijk werd
gestemd voor een nieuw bestuur van It Wetterskip. Ook een aantal ChristenUnie-leden was
verkiesbaar voor beide provinciale overheidslagen. Voor de Staten: Andries Bouwman, Frits
Tromp, Margo de Vries-Boersma, Lourens Boomsma en Arjen Lont.
Voor it Wetterskip was Dirk Jan Kuiken verkiesbaar.

Voor deze twee verkiezingen is ook in Leeuwarden campagne gevoerd. Zo kwam Tweede
Kamerlid namens onze partij Gert Jan Segers naar de Friese Hofstad in het kader van Walk
For Freedom. Met dit initiatief wilde de christelijke organisatie A21 aandacht vragen voor
het onrecht in de prostitutie. Een goede gelegenheid om als ChristenUnie bij aan te sluiten
– niet alleen in campagnetijd, maar ook in de politieke vergaderingen!

3. Raadsfractie
De raadsfractie bestond in 2015 uit  Frits Rijpma (fractievoorzitter)  en Annemieke Hage
(raadslid). Zij werden in hun politieke werkzaamheden ondersteund door Suzanne Scholten
(commissielid) Stadsontwikkeling,  Rob Heijman (fractiesecretaris)  en Hans van Reenen
(commissielid Welzijn).

Volgens  een  rooster  bezoeken  de  bestuursleden  periodiek  de  fractie-  en/of  de
raadsvergaderingen. Ook zijn er voortgangsgesprekken gevoerd.
Onze dank gaat  uit  naar  onze hemelse  Vader  die  de fractie-  en commissieleden heeft
toegerust  tot  hun  taak  en  het  hen  mogelijk  heeft  gemaakt  dat  politiek  kon  worden
bedreven vanuit hun christelijke overtuiging en Bijbelse uitgangspunten.

4. Bestuur:
De samenstelling van het bestuur was in het begin van het jaar 2015 als volgt:

Andries Bouwman Voorzitter a.i.
Lourens Boomsma Politiek secretaris



Peter van Harten Penningmeester
Dirk Jan Kuiken Secretaris

Na de ALV van 26 juni 2015 was de samenstelling van het bestuur als volgt:

Andries Bouwman Voorzitter 
Lourens Boomsma Politiek Secretaris
Dirk Jan Kuiken Penningmeester
Frits Tromp Secretaris a.i.

Aan het einde van 2015 heeft Lourens afscheid genomen van het bestuur,  wegens zijn
verhuizing  naar  Zeewolde.  We  wensen  Lourens  een  goede  periode  toe  in  zijn  nieuwe
woonplaats, samen met zijn nieuwe echtgenote!

5. Bestuursvergaderingen:
Het bestuur heeft in 2015 tien keer vergaderd. 

6. Ledenvergaderingen:
ChristenUnie Leeuwarden heeft donderdag 26 juni  2015 de algemene ledenvergadering
gehouden. Deze ALV vond plaats in de Blokhuispoort, zeventig jaar na de bevrijding. Ter
gelegenheid  van  het  gedenkjaar  heeft  Gerrit  Fokkema gesproken.  Hij  was  een van de
gevangenen, die tijdens de overval in december 1944 is bevrijd.
Tijdens de ALV heeft ook een wisseling van de wacht plaatsgevonden. Peter van Harten
nam afscheid als penningmeester. We willen nogmaals de dank uitspreken voor zijn werk
voor de ChristenUnie! Peter is in zijn functie opgevolgd door secretaris Dirk Jan Kuiken.
Dirk Jan is  op zijn  beurt  weer  opgevolgd door Frits  Tromp,  die  de afgelopen jaren als
secretaris al actief was bij de Provinciale Unie. Frits vervult de functie als secretaris op
interim-basis.

8. Ledenbestand:
Per eind 2014 was het aantal ChristenUnie leden in Leeuwarden 160.

9. Slot:
In het voorafgaande zijn slechts de hoofdpunten beschreven van alles wat er met de lokale
ChristenUnie in Leeuwarden gebeurt. Velen hebben zich ingezet om als afgevaardigde in
de  gemeenteraad,  als  lid  van  commissies,  als  bestuur  en  als  andere  vrijwilligers  de
boodschap  van  de  ChristenUnie  in  Leeuwarden  te  laten  horen.  Wij  zijn  allen  daarbij
afhankelijk van onze hemelse Vader. Onze bede is dat Hij het werk van onze handen mag
zegenen.

Vastgesteld door de vergadering van ChristenUnie Leeuwarden van 14 januari 2016,



A.G.A. Bouwman, voorzitter F. L. Tromp, secretaris a.i.


