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Jaarverslag over 2015
Wij hebben in 2015 een jaar gehad van verkiezingen van de provinciale staten en waterschap
op 18 maart en hieraan gekoppeld de verkiezingen voor de eerste kamer op 26 mei.
De verkiezingen zijn goed verlopen. De ChristenUnie is provinciaal van 3 naar 4 zetels gegaan.
Ook is er een eerste kamer zetel bijgekomen. De waterschappen zijn gelijk gebleven, Hunze A
2 zetels en Noorder zijlvest 1 zetel.
De ChristenUnie mag ook weer deelnemen aan de coalitie in de provincie Groningen.
Wij danken God voor het vertouwen en de taak die ons hierin is gegeven.
Er zijn dit jaar geen wijzigingen in het bestuur geweest. Ineke Hulzebos de Roos is weer voor 4
jaar verkozen. Een lege plek is er wel voor het Site beheren, dit door het vertrek van Erik van
der Velde. Naar een vervanger wordt nog gezocht. Hebt u een in de gedachten, kom er mee.
De statuten wijziging welke heeft plaatsgevonden zullen in 2016 via de notaris officieel
gemaakt worden. Alle voorwerk is reeds gebeurd.
Onze leden aantal is over 2015 met 1 hoofdlid en 1 plaatselijk afgenomen, Namelijk het
verhuizen van Erik van der Velde en Binie Eelsing. Wij Hebben nu 24 Landelijke en 10
ondersteunende leden.
Wij als bestuur zien onze leden aantal graag groeien, Onze inzet hiervoor blijft dus
noodzakelijk.
Onze raadslid Wiebe Meilof heeft zijn taak als raadslid goed vervuld. Hij heeft duidelijk zijn
inbreng in het raadswerk gehad. De schaduw fractie heeft goed gefunctioneerd. Wij zijn hem
en de ondersteunings fractie dankbaar voor hun inzet.
Met de leden was er een voorjaars en een najaars vergadering. Het bestuur is zo vaak bij elkaar
geweest als noodzakelijk. Wij hebben deelgenomen aan de 4 mei doden herdenking in zowel
Oude als Nieuwe Pekela.
Wij als bestuur hebben de provinciale vergaderingen weer bezocht. alsmede de raads en info
avonden van de gemeente.
Wij danken een ieder voor zijn inzet voor de ChristenUnie en bidden (vragen) God ook over
2016 zijn zegen over onze raadswerk en de herindelings gesprekken welke zullen komen.
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