
 
 
 
Jaarverslag 2021 ChristenUnie Assen 
 
Voor u ligt het jaarverslag van 2021 van de CU Assen. Het tweede jaar waarin corona ons best 
nog bezig hield. We zijn dankbaar dat we als fractie en bestuur het werk konden voortzetten, al 
was het vooral digitaal. Tussen al die ZOOM en MS teams sessies door konden we elkaar 
gelukkig nog een paar keer fysiek ontmoeten. 
 
Het bestuur 
In 2021 is het bestuur qua bestuursleden stabiel gebleven. We sloten het jaar af met 5 
bestuursleden; Gerrinda van der Veen (voorzitter), Jan Willem Bosma (penningmeester), David 
van de Meer (secretaris) Harmen Holwerda (algemeen lid) en Timo Boone (algemeen lid) 
 
Als bestuur hebben we een vorm van buddy-schap met de fractieleden. Bestuursleden zijn een 
aantal keren bij de bij fractie- en raadsvergaderingen aanwezig geweest. De voorzitter heeft het 
contact onderhouden met de fractievoorzitter en wethouder Harmke Vlieg. 
 
Gemeenteraadsfractie en wethouder 
Harmke Vlieg is wethouder namens de ChristenUnie Assen. In augustus heeft Bert Wienen 
afscheid genomen als fractievoorzitter en heeft het voorzitterschap overgedragen aan Bouke 
Weening. De fractie bestond eind van het jaar uit de volgende leden: Bouke Weening 
(fractievoorzitter), Tjerk Medemblik, Lian Heijs, Cor Staal en Rien Jongman. 
 
  
Ledenvergadering en aantal leden 
In 2021 is er in april 1 fysieke ALV en in november 1 digitale ALV georganiseerd. Tijdens de ALV 
in april zijn de volgende commissies benoemd: 
De selectiesommissie: Pieter Kralt (voorzitter). Bernadette van de Berg en Romeo Charmes. 
De programmacommissie: Harmen Holwerda (voorzitter), Bouke Weening, Lian Heijs en Cor Staal. 
De campagnecommissie: Luuk Jan Bergsma (voorzitter) en Jan Willem Bosma. Die commissie is 
qua samenstelling aangevuld met leden van de kandidatenlijst en helaas heeft de voorzitter zijn 
taak in de commissie neergelegd en is Harmen Holwerda benoemd als voorzitter. Verder is Jan 
Hofman aangesteld als vertrouwenspersoon tijdens de selectieprocedure. 
Op de digitale ALV in november is het partijprogramma en de kandidatenlijst vastgesteld. 
  
Op 1 januari 2021 hadden we 213  leden; we sloten het jaar af met 211 leden. Vorig jaar hebben 
26 leden hun lidmaatschap opgezegd en mochten we 24 nieuwe leden verwelkomen. Het 
afgelopen jaar konden we niet actief nieuwe leden werven. We hebben leden nodig want leden zijn 
het hart van onze partij. Wilt u ons helpen met de ledenwerving, dan vernemen we dat graag van 
u. 
 
Sociale Media 
De leden werden op de hoogte gehouden door de digitale nieuwsbrief. Daarnaast kunnen leden en 
niet-leden op de website van de ChristenUnie Assen terecht voor actuele zaken en zet de fractie 
de actuele thema’s op facebook en Instagram. 
 
Slotwoord 
Dit jaarverslag wil ik afsluiten met onze dankbaarheid uit te spreken naar onze Heer. Hij heeft het 
mogelijk gemaakt om als ChristenUnie in Assen een bijdrage te mogen leveren aan het bestuur 
van onze stad en in de politiek met de bijbel als basis voor de keuzes die gemaakt worden. Zoals 
beschreven in Kolossenzen 2: Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard 



hebt. Blijf in Hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees 
vervuld van dankbaarheid. (vers 6-7) 
  
Tot slot ook onze hartelijke dank voor iedereen die zijn/haar steentje heeft bij gedragen, bestuurlijk 
en in het politieke werk. Ook u, onze trouwe leden willen we bedanken voor uw betrokkenheid, 
steun en gebed.  
 
Assen, februari 2022 
 
Gerrinda van der Veen 


