
Bestuurlijk jaarverslag 

 

Verslag van de secretaris over het jaar 2016: 
 
 
 
1. Algemeen: 
Het jaar 2016 was een rustig jaar. We hebben vooral in de luwte kunnen werken. Na een jaar 
met de Provinciale Statenverkiezingen, en met het verkiezingsjaar 2017 voor de boeg (met de 
Tweede Kamerverkiezingen van maart en de gemeenteraadsverkiezingen van november), was 
dit jaar een jaar om in alle rust te werken. 
 
2. Raadsfractie 
De raadsfractie bestond in 2016 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). De fractie werd ondersteund door stagiair en fractiemedewerker Rinze 
Bos. Suzanne Scholten heeft de fractie in september verlaten om belangenverstrengeling te 
voorkomen ivm een baan bij de gemeente Leeuwraden   
 

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 jaar 2016 als volgt: 
 
Andries Bouwman  Voorzitter  
Dirk Jan Kuiken  Penningmeester 
Frits Tromp   Secretaris 
 
Aan het einde van het jaar is Warna de Jager als algemeen lid aan het bestuur toegevoegd. 
 
5. Bestuursvergaderingen: 
Het bestuur heeft in 2016 tien keer vergaderd. Tevens is er met de fractie een strategiedag 
georganiseerd in de Blokhuispoort. 
 
6. Ledenvergaderingen: 
De ChristenUnie Leeuwarden heeft donderdag 14 januari 2016 vergaderd. Het onderwerp van 
deze avond was de wijziging van de statuten. Tijdens de ALV heeft de kiesvereniging de transitie 
ondergaan naar lokale afdeling van de partij. 
 
8. Ledenbestand: 
Per eind 2016 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 19 januari 2017, 
 
 
 
 
 
 
A.G.A. Bouwman, voorzitter    F. L. Tromp, secretaris a.i. 


