
 
Notulen ledenvergadering 4 februari 2016 
Locatie: V.B.G. Elim te Heerenveen 
 
Afwezig met kennisgeving 
Klaas Pieter Derks, Joukje de Jong en Hilde Scherrenburg......... 
 
 
1. Opening; Ton, gaat in op waardigheid van de mens, ook van de zwakke in de 

samenleving. Dat geeft kracht om als bestuurslid zo een steentje bij te dragen aan de 
ChristenUnie.Ton bedankt Berend nog voor zijn zichtbare en vele onzichtbare werk 
als voorzitter en stimulans voor de blijvende bestuursleden. 
 

2. Verslag vorige ledenvergadering; punt 8 Klazina Bontekoe wil nog verder met de 
analyse van de uitslag van de gemmenteraadsverkiezijng van 2013. Berend Busstra zal 
haar van informatie voorzien. Geacepteerd en ondertekend, met dank aan Hilde. 
 

3. Financieel jaarverslag; Theo Derks en verslag kascommissie.  
Vragen. Hoe is het ledenbestand opgebouwd, antwoord: vergrijzend. Wat kosten 
verkiezingen, antwoord € 3.500- € 4000. Hebben we genoeg, antwoord: we kunnen 
nog sparen en hebben nu plm. € 2.200 in kas. Vanuit de kascommissie wordt 
opgemerkt dat wel bonnetjes  moeten worden ingeleverd bij het bestuur. Het financieel 
verslag wordt goedgekeurd, de penningmeester krijgt decharge voor 2014 en 2015. 
Volgend jaar doen Aly Leijendekker  en Jolanda Mosselaar de kascontrole. 
 

4. Bespreking nieuwe huishoudelijk regelement en statuten  
ChristenUnie Heerenveen. Op het partijcongres d.d. 13 
juni 2015 is besloten om de kiesvereningen om te vormen 
tot lokale afdelingen. Daartoe zijn de landelijke statuten 
aangepast en ook de lokale statuten. Het gaat om een 
juridische verandering i.v.m. het  stemrecht van de leden; 
de individuele leden  hebben  nu stemrecht op de 
landelijke vergadering.Voor de plaatselijke afdeling 
verandert er verder niets behalve het stemrecht op de 
landelijke vergadering en aansprakelijkheid van het 
bestuur. 
 

5        Het nieuwe huishoudelijke regelement werd met 1 stemonthouding goedgekeurd en de         
nieuwe statuten met 2 stemonthoudingen. 
 
6          Kort verslag van de fractie 

Actueel: Prostitutie nota, A.Z.C. Heernveen. Een boeiend verhaal van Aris met  
aanvulling van Lia. 
Kleine fractie, waar maken wij het verschil. Waar wil je volgend  zijn en waar leidend. 
Binnen de fractie is in pricipe een werkverdeling; Aris doet de ruimtelijke ordening 
met ondersteuning van .....          en Lia de sociale zaken met ondersteuning van ..... 
In principe wil zeggen dat er in de praktijk wel eens vervangen en geschoven wordt. 
In het prostitutiebeleid heeft de CU een voorttrekkende rol vervuld sinds 2012 en ook 
al daarvoor. 



Na veel inspanningen binnen en buiten de gemeente is op 21 december 2015 
uiteindelijk een aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening bereikt; een 
stapje in de goede richting. Aris zou er een boek over kunnen schrijven. 
Ook met het AZC heeft de CU een leidende rol gespeeld; De CU organiseerde op 15 
september 2015 een avond over dit onderwerp waarvoor een brede uitnodiging  was 
uitgegaan. Er kwam een klankbordgroep en uiteindelijk kan de gemeente een AZC 
bouwen voor 500 asielzoekers. Ook hier valt een boek over te schrijven, laat staan 
over de andere pakweg 200 thema’s per jaar. 
 
 
 

7  Huidige bezetting bestuur: Door de te kleine bezetting is er werk blijven liggen, mede door    
     persoonlijke omstandigheden. Toch hebben de inspanningen van velen om nieuwe       
bestuursleden te vinden gewerkt. 
 
8 Bestuursverkiezing: Bij enkelvoudige voordracht van het bestuur mogen we Jan Boven en 
Douwe de Jong welkom heten als bestuursleden. Functies komen aan de orde bij de volgende 
bestuursvergadering. Ton Ranzijn wordt herkozen, Jan en Douwe gekozen. 
 
9 Rondvraag; idee om meeer betrokkenheid te creeren, politiek cafe, met jongeren 
Perspectief, meer eigentijdse media om politieke zaken onder de aandacht van de leden te 
brengen. Deze leden kunnen hun netwerk gebruiken om ideen van de CU te verspreiden en zo 
meer bekendheid te geven aan de ChristenUnie Heerenveen 
 
10 Sluiting; Ton sluit af met gebed en nodigt ieder uit voor een hapje, drankje en ontmoeting. 


