
 

 
 

Bestuurlijk jaarverslag 2017 ChristenUnie afdeling Langedijk 
 
 
Met dank aan God voor alles wat we het afgelopen jaar uit Zijn hand ontvingen, presenteert het bestuur haar 
jaarverslag 2017. 
 
In 2017 zijn fractie en bestuur, naast het reguliere werk, vooral bezig geweest met de voorbereiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. In januari werd een ledenvergadering gehouden. Onderwerp van 
de vergadering was vooral helder krijgen van wat er onder de leden leeft en wat hun ideeën waren voor de 
komende verkiezingen. Tweede belangrijke onderwerp was het kiezen van een nieuwe burgemeester: wat voor 
soort burgemeester heeft Langedijk nodig. Derde onderwerp was het inventariseren van de bereidheid om zich 
voor de verkiezingen in te zetten: als vrijwilliger, kandidaat, programmaschrijver of programma meelezer.  
 
Het bestuur is in maart, juli en september met de fractie bijeen geweest om, onder meer, de verkiezingen 
verder voor te bereiden. In november is een tweede ledenvergadering gehouden waarin de kandidatenlijst en 
het verkiezingsprogramma zijn vastgesteld. In het voor- en najaar hebben we een gebedsbijeenkomst met 
bestuur, fractie en leden gehouden. In het najaar in aanwezigheid van ons tweede kamer lid Eppo Bruins.  
 
Er is verschillende keren contact geweest met het bestuur van Heerhugowaard over een eventueel samengaan 
van onze afdelingen. Een beslissing hierover is uitgesteld tot na de gemeenteraadsverkiezingen 2018. 
 
Er is contact geweest met de provinciale unie ChristenUnie Noord-Holland en de afdeling Hollands Kroon over 
het overschrijven van onze leden uit Schagen en omgeving naar de afdeling Hollands Kroon. Ook deze 
beslissing is uitgesteld tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. 
 
Het bestuur heeft veel aandacht besteed aan het vervullen van de vacature van secretaris. De ledenlijst is 
grondig geanalyseerd op potentiele kandidaten. Deze leden zijn daarna persoonlijk benaderd. Succesvol want 
de vacature is vervuld. We hebben Hans van Pijkeren in het bestuur mogen verwelkomen.  
 
Het bestuur heeft uitvoerig stil gestaan bij het vaststellen van de kandidatenlijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Vooral omdat onze huidige fractievoorzitter Wim Nugteren heeft aangegeven dat 
de periode 2018 – 2022 zijn laatste periode is. We moeten op zoek naar een opvolger. Het werven van 
kandidaten kreeg zo een extra dimensie: misschien levert het een opvolger op.  
 
De leden van onze lokale afdeling zijn met behulp van nieuwsbrieven met enige regelmaat bijgepraat over het 
werk van de fractie en de ontwikkelingen in het bestuur. 
 
De afdeling bestond in 2017 uit 62 leden. Het financiële jaarverslag 2017 is te vinden op onze website onder 
ANBI. De vereniging is financieel gezond. 
 
Het jaar 2018 is een belangrijk jaar voor de zoektocht naar een opvolger voor Wim Nugteren en voor de vraag 
hoe het bestuur de toekomst van de afdeling ziet nu een ambtelijke fusie met Heerhugowaard wordt 
voorbereid. 
 
 
Namens het bestuur, 
 
Erica van As, 
voorzitter 

 


