
 
Jaarverslag van de ChristenUnie Midden-Drenthe 2015 
 
2015 is een jaar geweest waarin de (steun)fractie van de ChristenUnie in de raad een 
zichtbare positie had, door het stellen van in het oog springende gemeenteraadsvragen, 
moties en voorstellen. Kortom, de CU is in onze gemeente blijvend op de kaart gezet en er 
zijn mooie inhoudelijke resultaten geboekt. De eer hiervoor komt toe aan God in de hemel! 
We zijn er diep van overtuigd dat dit altijd onze inzet moet zijn; om te proberen dit in de 
hele staatshuishouding door te laten klinken. In de ledenvergadering in het voorjaar van 
2015 wordt er aandacht gegeven aan de inhoudelijke resultaten van 2014 (de politieke 
standpunten).  
 
Fractie  
Namens de afdeling Midden-Drenthe heeft de heer G.J.W. Bent in 2015 zitting in het college 
van B&W van Midden-Drenthe. De heer H. Heideveld is fractievoorzitter in de gemeenteraad 
namen de CU. Mevrouw L. van Dijken-te Velde heeft in het laatste kwartaal van 2015 de 
heer C.J. Dijkstra opgevolgd als raadslid. De heer A. van den Berg is commissielid, niet zijnde 
raadslid, van de commissie Ruimte en Groen.  De fractie wordt bijgestaan door de 
steunfractiemedewerkers, leden van de vereniging. Maandelijks  wordt er fractieoverleg 
gehouden om de zaken die aan de orde zijn in de gemeente Midden-Drenthe te bespreken 
en inhoudelijke standpunten te bepalen.  
 
Bestuur  
Het bestuur bestond in 2015 uit 5 personen: A.v.d.Berg (voorzitter), J. Doornbos 
(portefeuille communicatie), C.J.Dijkstra (secretaris), E.J.v.d. Laan (penningmeester), 
K.J.Arkema (bestuurslid). De heer Arkema is begin 2015 opgevolgd door de heer J.P. 
Bouwhuis. Tijdens de ledenvergadering in december is de heer G. Smit verkozen tot opvolger 
van A. Van den Berg. 
 
In 2015 zijn er 4 bestuursvergaderingen gehouden en tweemaal een ledenvergadering. De 
ledenvergadering in het voorjaar was de jaarvergadering, waarin het jaarverslag en de 
financiën zijn vastgesteld. De ledenvergadering in december stond in het teken van de 
statutenwijziging, de kiesvereniging is omgevormd tot een afdeling van de landelijke CU.  
Er zijn meerdere landelijke CU-congressen bezocht.  
 
Campagne   
In 2015 zijn er diverse acties geweest om meer bekendheid te geven aan het werk van de 
ChristenUnie in onze gemeente. In januari is huis aan huis een flyer verspreid met de 
standpunten van de ChristenUnie Midden-Drenthe. Ook zijn er tijdens de Drentse 
rijwielvierdaagse promotionele activiteiten uitgevoerd.  
 
 
Ledenaantal Midden-Drenthe eind 2015: 86  
 
J. Doornbos, voorjaar 2016 


