
Bestuurlijk  jaarverslag

Verslag van de secretaris over het jaar 2019:

1. Algemeen:
In het jaar 2019 waren er twee verkiezingen: in maart voor de Provinciale Staten en in mei
voor het Europees Parlement. Er zijn hiervoor geen plaatselijke campagnes georganiseerd.

2. Raadsfractie
De  raadsfractie  bestond  in  2019  uit  Frits  Rijpma  (fractievoorzitter)  en  Carlijn  Niesink
(raadslid).  Zij  werden  in  hun  politieke  werkzaamheden  ondersteund  door  Rob  Heijman
(fractiesecretaris), Hans van Reenen (commissielid Welzijn), Hetty Andringa (tot september)
en Hans Boels.

Het contact tussen bestuur en fractie was de eerste helft van 2019 minimaal. Gelukkig is het
bestuur versterkt en kon na de zomer het contact tussen bestuur en fractie verbeterd worden. 

Volgens  een  rooster  bezoeken  de  bestuursleden  periodiek  de  fractie-  en/of  de
raadsvergaderingen.

Dank aan God, onze hemelse Vader, die de fractie- en commissieleden kracht en wijsheid heeft
gegeven om hun taak in de gemeenteraad te kunnen vervullen. Hij heeft hen toegerust tot hun
taak, zodat zij hun politieke werk konden doen vanuit onze christelijke overtuiging en Bijbelse
uitgangspunten.

3. Bestuur:
De samenstelling van het bestuur was in het jaar 2019 als volgt:

Frits Tromp Voorzitter
Jeroen Rijpma     Penningmeester 
Warna de Jager Algemeen lid
Hans Koops Secretaris (voorlopig vanaf maart)
In de ledenvergadering van januari is Jeroen Rijpma benoemd als penningmeester. In maart is
Hans  Koops  toegetreden tot  het  bestuur  en  heeft  voorlopig  de  rol  van secretaris  op  zich
genomen.

4. Bestuursvergaderingen:
Het bestuur heeft in 2019 vier keer vergaderd. Belangrijke agendapunten zijn:
 - regelmatig contact onderhouden met de fractie;
 - versterken van het bestuur (er zijn nog een paar vacatures).

5. Ledenvergaderingen:
De ChristenUnie Leeuwarden heeft in januari 2019 één algemene ledenvergadering gehouden.

6. Ledenbestand:
Per eind 2019 was het aantal ChristenUnie leden in Leeuwarden 186.



7. Slot:
In het voorgaande zijn de hoofdpunten van het jaar 2019 gememoreerd. Het was voor het
bestuur een moeizaam jaar. Door de vele vacatures kon er niet veel georganiseerd worden.
Het bestuur is nog steeds op zoek naar versterking. 
Mocht u overwegen om iets voor de ChristenUnie te willen betekenen dan  komen we graag in
contact met u. en we willen graag vertellen over het boeiende werk, ook achter de schermen.
 
Dank aan God dat het werk toch door mocht gaan, zowel plaatselijk als ook provinciaal en
landelijk, ja zelfs in het Europees parlement.

Vastgesteld door de vergadering van ChristenUnie Leeuwarden van 24 januari 2020,

F.Tromp., voorzitter J. Koops, secretaris


