
Jaarverslag van ChristenUnie De Stellingwerven over het jaar 2016 
 
Wij kunnen met dankbaarheid terugkijken op het werk, dat wij als afdeling 
(vereniging) het afgelopen jaar mochten doen. Ook hierin mogen wij de zegen van 
onze God zien. 
 
In 2016 zijn er bestuurlijk enkele zaken veranderd.  
Zo is de kiesvereniging veranderd in een afdeling van de landelijke ChristenUnie. 
Hiervoor zijn de statuten gewijzigd. Verder zijn de kiesverenigingen van 
Weststellingwerf en Ooststellingwerf samengevoegd en vanaf 9 november 2016 
heten we ChristenUnie De Stellingwerven. Het bestuur bestaat uit 4 leden uit 
Ooststellingwerf en 1 lid uit Weststellingwerf. Dit zijn de vier ‘oude’ bestuursleden van 
Ooststellingwerf en één van de drie ‘oude’ bestuursleden van Weststellingwerf. Er is 
afscheid genomen van Marc Heslinga (secretaris in Weststellingwerf) en Klaas 
Pesman (penningmeester in Weststellingwerf). 
 
Het bestuur heeft in 2016 driemaal vergaderd en er was één ledenvergadering van 
de gecombineerde afdeling, namelijk op 9 november 2016. En er waren in juni twee 
afzonderlijke ledenvergaderingen in elke gemeente voorafgaand aan de 
samenvoeging van de afdeling beide afdelingen.  
 
Ook zijn de twee landelijke ChristenUnie Congressen bezocht door enkele 
bestuursleden.  
 
Er is geregeld nieuws geplaatst op de website ChristenUnie De Stellingwerven en op 
de facebook pagina van ChristenUnie Ooststellingwerf. 
 
In 2016 is er geen overleg geweest met het bestuur van CDA Ooststellingwerf.  
Begin 2017  heeft CDA aangegeven dat de noodzaak tot overleg is vervallen omdat 
de wettelijke regeling voor een eventuele lijstverbinding door de 2e kamer is 
beëindigd. 
 
In de gemeenteraad van Ooststellingwerf hebben we 1 raadszetel, sinds 1998 (toen 
nog GPV en sinds 2002 ChristenUnie) en deze wordt sinds 20 maart 2001 bezet 
door Meine Jansma. Jansma wordt in zijn werk gesteund door de steunfractie, die 
bestaat uit Sjoukje Froentjes, Jan Meijer en Fred Molenaar.  
 
In de gemeenteraad van Weststellingwerf hebben we geen raadszetel. In 1998 is 
daar voor het laatst meegedaan aan de verkiezingen, echter door onvoldoende 
stemmen geen zetel. Op basis van de verkiezingen voor de 2e kamer blijkt ook dat er 
onvoldoende ChristenUnie stemmers zijn voor een zetel in de gemeenteraad. 
Ook is er geen schaduwfractie. 
 
Het ledental van onze afdeling in Ooststellingwerf is in 2016 teruggelopen van 45 tot 
43. Het ledental verloop in Weststellingwerf is onbekend. Het aantal leden per 31 
december 2016 is 21. Het totaal aantal leden per 31 december is derhalve 64. 
 
Laten we allemaal meewerken aan een actieve afdeling, gesteund door een groeiend 
ledental om daarmee ons raadslid en de steunfractie te steunen en zo dankbaar 
meewerken aan christelijke politiek in de gemeenten Ooststellingwerf en 
Weststellingwerf, in de provincie Friesland en in Nederland tot eer van onze God.  


