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In  2017 zitten we in het laatste jaar van deze raadsperiode. Het is te merken aan afnemend beleid en 

toenemende spanning in de coalitie. Voor de verkiezingen willen de partijen zich meer profileren. 

In september overleed ons bestuurslid Cees de Bruijn, Cees is jarenlang trouw en gemotiveerd 

bestuurslid geweest van de ChristenUnie, eerst in Zuidlaren en later Tynaarlo. We zijn hem 

daar dankbaar voor, we herinneren hem om het enthousiasme en de vanzelfsprekendheid 

waarmee hij allerlei praktische klussen oppakte. 

Het ledenbestand van de ChristenUnie in Tynaarlo blijft stabiel, gelukkig mochten we enkele nieuwe 

leden verwelkomen, die ook bereid zijn mee te werken in de fractie. We zoeken voor het bestuur nog 

steeds kandidaten, zodat de dubbelfuncties kunnen worden opgeheven. 

De fractie (= raadsleden met de steunfractie) vergaderde regelmatig, gewoonlijk de maandag voor de 

raadsvergadering. Ook de andere activiteiten zoals informatieavonden werden zoveel mogelijk 

bezocht. De samenwerking binnen de fractie is prima, de leden vullen elkaar goed aan en werken als 

een team. De verhoudingen in de raad met de diverse fracties zijn goed. De ChristenUnie werkt in het 

belang van de burger en we denken niet in termen van oppositie of coalitie.  

We blijven de ontwikkelingen rond het terrein van de Prins Bernardhoeve, inclusief de bouw van een 

tijdelijke supermarkt, aan de orde stellen. Aan het einde van het jaar is er een bijzondere 

ontwikkeling: de gemeente koopt het volledige terrein van de PBH. Daarmee kan zij zelf de regie 

gaan voeren over de ontwikkeling, maar het gaat ook over een groter geheel, dat het hele centrum 

van Zuidlaren kan beïnvloeden. Het brengt de tijdelijke AH niet perse dichterbij. 

In Ter Borch zit er geen schot in de ontwikkelingen rond de supermarkt, beide kanten graven zich in, 

het komt de sfeer in de wijk niet ten goede.  

We zijn blij met de steun die de bibliotheken hebben gekregen, zodat zij nu op een normale manier 

kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Dat de bibliotheken veranderen zullen lijdt geen 

twijfel, maar we zijn er steeds duidelijk over dat de bibliotheek een onmisbare voorziening is. 

De verkiezingen werpen hun schaduw vooruit. De afdeling moet een kandidatenlijst vaststellen en 

een programma schrijven. Op de ledenvergadering van 20 februari 2017 worden de commissies 

hiervoor ingesteld. Op de vergadering van 8 november 2017 wordt de kandidatenlijst vastgesteld. 

Dhr. Henny van den Born wordt lijsttrekker, dhr. Hans de Graaf is beoogd wethouder, maar is nog 

een jaar verbonden aan Marum. Voor het eerst hebben we een vrouw op de lijst, in de persoon van 

mw. Annet Holwerda. De website van de ChristenUnie is opgefrist en er zijn actuele artikelen 

geplaatst, evenals het verkiezingsprogramma. Ook zijn we actief op Twitter en Facebook, maar het 

aantal volgers is nog beperkt. 

Het jaar sloten we traditiegetrouw af met een gezamenlijke maaltijd met fractie en bestuur en hun 

partners. Ook hun steun is van belang voor het werk. We zijn onze hemelse Vader dankbaar dat we 

ons mogen inzetten voor het welzijn van de inwoners van de gemeente Tynaarlo en bidden om 

wijsheid en krachten om dat ook het komende jaar weer te doen. 

 

Paterswolde, november 2018. 
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ChristenUnie Tynaarlo Financieel Overzicht 2017 

    

  Balans      
 

                 

Activa 31-12-2017 31-12-2016  Passiva 
31-12-

2017 
31-12-

2016   
 

            

RC Bank 2.818,71 2.581,80  Vermogen 31-12-2016 3.748,55     

Spaarrekening 1.168,82 1.166,75  Resultaat 2017 268,48     

Debiteuren 29,50   Vermogen 31-12-2015  3.216,41    

       Resultaat 2016   532,14    

            

            

Totaal 4.017,03 3.748,55    4.017,03 3.748,55    

            

Debiteuren: teveel betaald promotiemateriaal     

                 

        
 

        
 

  Verlies en Winst 2017    
 

                 

Inkomsten 31-12-2017 31-12-2016  Uitgaven 
31-12-

2017 
31-12-

2016   
 

            

Afdracht 
leden 672,09 672,13  Kosten Bestuur 107,03 66,00   

 

Rente 2,07 5,51  TK 2017  106,10     

       Ledenvergadering 110,00     

     Bankkosten 82,55 79,50    

            

     Resultaat 268,48 532,14    

Totaal 674,16 677,64    674,16 677,64    

                 

Opmerkingen: Kosten TK 2017 betreft promotiemateriaal    
 

 Kosten bestuur: kopieën, postzegels, enveloppen    
 

 

Ledenvergadering: voorbereiding verkiezingen 
2018    

 

 

 

 

CONCEPT - Jaarverslagen worden vastgesteld tijdens de ledenvergadering van 28 november 2018. 


