Secretarieel jaarverslag 2013
Het jaar 2013 werd gestart met een nieuwjaarsborrel in ‘Het Refter’ aan het
Betlehemkerkplein. Op deze avond stonden we stil bij wat het voorgaande jaar gebracht
had, maar werden ook vooruitgekeken naar het komende jaar. Een intensief jaar wat
vooral in het teken zou staan van de gemeenteraadsverkiezingen van 2014.
Het bestuur heeft dit jaar elf keer gezamenlijk vergaderd. Ook bezochten zij op toerbeurt
de gemeenteraadsvergaderingen. Naast de regelmatige contacten tussen het bestuur en
fractie heeft dit jaar een bestuur/fractie-vergadering plaatsgevonden. In deze vergadering
was zowel de fractie as de steunfractie aanwezig. De vergadering stond in het teken van
de gemeenteraadsvergaderingen: hierin werd vooral gefocust op de campagne, de
werkbezoeken die afgelegd waren en het verkiezingsprogramma.
Dit jaar zijn er drie ledenvergaderingen geweest. De ledenvergadering in juni stond in het
teken van het verkiezingsprogramma. In september werd het concept
verkiezingsprograms voorgelegd aan de leden en werd deze ingestemd. De laatste
ledenvergadering was in november waarin de kandidatenlijst voor de
gemeenteraadsverkiezingen werd vastgesteld en aansluitend afscheid werd genomen van
John van Boven. Hij nam na dertien jaar afscheid van het raadswerk. Op deze avond werd
hij onderscheiden door ChristenUnie landelijk met het ‘beeld van verdienste’.
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is in dit jaar veel werk verzet. Onder
leiding van Bram Alkema heeft de selectiecommissie de kandidatenlijst gemaakt. In deze
selectiecommissie hadden Simone Kiewiet, Tjeerd van Dam, Judith van Leeuwen en
Jenne Minnema. De conceptkandidatenlijst werd in september voorgelegd aan het
bestuur, waarna deze in november door de leden werd goedgekeurd. Ook is in het
afgelopen jaar gewerkt aan het verkiezingsprogramma. Aan de hand van
‘vreugdehoevesessies’, genoemd naar de locatie ‘de Vreugdenhoeve’ waar de eerste
bijeenkomst plaatsvond, is het verkiezingsprograms geschreven. Hiervoor zijn onder
andere verschillende werkbezoeken afgelegd.
Naast deze twee commissies is onder leiding van Johannes de Vries ook de
campagnecommissie gestart. Deze commissie wordt gevuld door Micha Baksteen, Jenne
Minnema, Dini Nitrauw en Martijn van Heerde. In 2014 zal onder leiding van deze
commissie de campagne gestart worden.
Het post/mailverzendingsbeleid om de leden voornamelijk per e-mail te informeren dat in
2012 is ingezet is in 2013 doorgezet. De postverzending vindt minder geregeld plaats en
wordt vooral nog gebruikt voor de uitnodigingen voor de ledenvergadering en de
nieuwsbrief vanuit de fractie. Inmiddels bereiken we 85% van de leden per e-mail. We
ontvangen van leden steeds meer mailadressen zodat we iedereen kunnen bereiken.
Mochten we die van u nog niet hebben, ontvangen we deze alsnog graag.

