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Dagelijks Bestuur CDA
Fryslân in de steigers
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 26 mei
2008 zal, volgens de planning, een nieuwe voorzitter
van CDA Fryslân kennis kunnen maken met de leden.
Dat is onze opzet. Ook zal dan een nieuw Dagelijks
Bestuur (DB) gepresenteerd moeten kunnen worden.
Deze en nog vele andere zaken zijn besproken tijdens
de Algemene Bestuursvergadering (AB) op maandag
4 februari jongstleden.
Procedures nieuwe voorzitter
Onder leiding van interim-voorzitter Harry Kerssies is
de afgelopen weken hard gewerkt om alle procedures
die nodig zijn in gang te zetten. Zo heeft het Algemeen
Bestuur deze keer gekozen voor enkelvoudige kandidaatstelling. Tijdens de genoemde AB vergadering is
vastgesteld welke leden zitting zullen gaan nemen
in de Vertrouwenscommissie, die als taak heeft een
nieuwe voorzitter voor te dragen aan het Algemeen
Bestuur van CDA Fryslân. De vertrouwenscommissie
zal geleid worden door de heer Pieter v.d. Zaag (oudburgemeester gemeente Smallingerland).
De vraag van het AB aan de voorzitter van de vertrouwenscommissie was om vóór 19 april a.s. met een
kandidaat-voorzitter te komen. Vervolgens wordt aan
de afdelingen gelegenheid geboden voor het voordragen van tegenkandidaten. Indien dit het geval mocht

zijn, dan moeten de namen van de tegenk andidaten
- statutair - binnen 4 weken bij het Algemeen Bestuur
binnen zijn.
Extra Algemene Ledenvergadering (ALV)
Gezien de tijd die nodig is om alle procedures op een
goede manier te doorlopen, moet het mogelijk zijn
dat tijdens een speciale ALV op 26 mei 2008 de huidige
interim-voorzitter Harry Kerssies de bestuurshamer
over kan dragen aan de dan gekozen nieuwe voorzitter van CDA Fryslân. Het bestuur hoopt op voldoende
reacties voor de vacature van voorzitter CDA Fryslân.
Voortgang Algemeen Bestuur
Tijdens de eerstvolgende vergadering van het
Algemeen Bestuur zal o.a. óók gesproken worden
over de invulling van de vacatures van het Dagelijks
Bestuur, te weten: de vice-voorzitter, penningmeester en secretaris. Het plan is om een nieuw Dagelijks
Bestuur (DB) te formeren uit het huidige Algemeen
Bestuur (AB). Mocht dit niet helemaal lukken, dan zal
er naarstig gezocht worden naar kandidaten buiten
het bestuur. Het huidige Interim-DB, bestaande uit
mw. Klaske v.d.Berg en de heren Frans Kuipers en
Symen Tamminga, zal per 26 mei aftreden. Zij blijven
allen lid van het Algemeen Bestuur en gaan hun werkzaamheden als zodanig voortzetten.

Fryslân Zoekt een nieuwe

provinciaal voorzitter

De voorzitter is het gezicht en de spreekbuis van de provinciale afdeling
Het algemeen bestuur roept leden op om te solliciteren naar deze boeiende en uitdagende functie!
De voorzitter:
• Leidt de vergaderingen van het dagelijks en het algemeen bestuur van de provinciale CDA afdeling,
alsook de algemene ledenvergadering;
• Zorgt in overleg met de secretaris voor de (inhoudelijke) voorbereiding van de vergaderingen en de
juiste afhandeling van de agenda;
• Is namens de provinciale afdeling lid van het landelijk Partijbestuur, welke maandelijks vergadert in
Utrecht;
• Is adviseur van de CDA Statenfractie en kan als zodanig de fractievergaderingen bijwonen;
• Voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de individuele Statenleden;
• Is adviseur van de vertrouwenscommissie voor de samenstelling van de kandidatenlijst voor de provinciale statenverkiezingen;
• Onderhoudt namens de provinciale afdeling de contacten met de pers;
• Onderhoudt daartoe contacten met de verschillende geledingen in de (provinciale) partij, maar ook
daarbuiten en zorgt daarbij voor de politieke coördinatie;
• Ziet toe op de uitvoering van besluiten;
• Heeft overzicht en voert de regie.
U kunt een sollicitatieformulier en profielschets aanvragen bij de secretaris van de Vertrouwenscommissie: Mevr. Mr. M.
Prins-Meindertsma, De Jister 42, 9062 HJ Oentsjerk, Tel. 058-2562062, Mail:i.prins@chello.nl. Sluiting 15 maart 2008.

Van de voorzitter
Geweldig vond ik het
warme onthaal dat ik ontving tijdens de Algemene Ledenvergadering van
10 december j.l. in de Kurioskerk te Leeuwarden.
Dat heeft mij goed gedaan en tot op heden voel
ik nog steeds de Friese hartelijkheid tijdens de
vergaderingen en alle vele persoonlijke gesprekken die ik heb gehad. Bedankt!
  
Ik heb de afgelopen maanden gemerkt dat
er met bezieling en hard gewerkt wordt op
afdelingsniveau en in de provincie, of het nu
bestuurlijk is of in de politiek. Al die vele vrijwilligers en professionals hebben maar één doel:
CDA Fryslân de grootste politieke partij te doen
blijven. Geweldig!
Elders in dit nummer wordt al geschreven over
de vacatures binnen het Dagelijks Bestuur.
Een belangrijke functie die ook moet worden
ingevuld is die van steunpuntfunctionaris.
Helaas moest Geert v.d. Velde, onze huidige
steunpuntfunctionaris, zijn taak binnen een half
jaar weer teruggeven in verband met drukke
werkzaamheden in zijn eigen bedrijf. Beste CDA
vrienden, deze functie is wel zo belangrijk voor
een provinciale afdeling. Het is het centrum van
alle CDA-activiteiten in Fryslân, zoals: contact
met het bestuur, het landelijk CDA bureau in Den
Haag, de afdelingen en antwoord geven op persoonlijke vragen van leden, etc. Ik hoop echt dat
aan de oproep die u elders ziet staan in dit blad,
gehoor wordt gegeven. Het is een interessante,
zelfstandige en boeiende vrijwilligersbaan!
Het contact met de afdelingen zal geïntensiveerd moeten worden. Binnen kort zal het
algemeen bestuur zich over deze materie gaan
buigen; mede ook naar aanleiding van het ‘Plan
van Aanpak CDA Fryslân’, dat nu door de afdelingen wordt besproken. De afdelingvertegenwoordigers zullen in het AB de resultaten melden
en wij zullen en moeten dan hetgeen wat dan
wordt voorgesteld en afgesproken ten uitvoer
brengen.
Bovenstaand is een opsomming van zaken die
worden opgepakt om met elkaar er enthousiast tegen aan te gaan. Wij weten gelukkig als
Christen Democraten dat wij er niet alleen voor
staan. In Gebed kunnen wij tot Hem komen en
vragen ons te helpen. Juist in de tijd voor Goede
Vrijdag is er ook even stilte, om daarna het feest
te vieren van de Opstanding met Pasen.
Ik wens U alle goeds toe.
Harry Kerssies, interim-voorzitter

Geslaagde ontmoeting met politici en bestuurders

Peter van Heeswijk op werkbezoek

Woensdag 23 januari jl. was CDA voorzitter Peter van Heeswijk op werkbezoek in Fryslân, waar hij
gesprekken voerde met een brede delegatie uit alle geledingen van CDA Fryslân.
In ‘Hotel Wyswert’ in Leeuwarden sprak Van Heeswijk
met de voorzitters van CDAV, CDJA en de Scholingscommissie, en ook met een aantal burgemeesters,
wethouders en gedeputeerde Tineke Schokker. Tijdens
deze gesprekken kwamen allerlei partijonderwerpen aan de orde, maar ook vraagstukken als nut en
noodzaak van een gemeentelijke herindeling en de
jeugd- en jongerenproblematiek, dat ook op het platteland steeds zichtbaarder naar voren komt. Ook was
er een gesprek met enkele Statenleden en de voorzitter van LTO Fryslân, de heer Geert Kooistra, over de
Waterschapsverkiezingen in 2008.
Kennis Campus Leeuwarden
In het middagprogramma was ruimte ingelast voor
een rondleiding door de vernieuwde en gemoderniseerde Hogeschool o.l.v. de heer Aize Veger als hoofd
bouwzaken van de CHN. Hierbij sloot CDA Wethouder
Gerrit Krol van de gemeente Leeuwarden zich aan,
want de vernieuwing en modernisering van de CHN
heeft een sterke relatie met de nieuwe Kennis Campus,
die in Leeuwarden zal (moeten) ontstaan en waarvoor
gemeente Leeuwarden in ruimtelijke zin verantwoor-

delijk is en de provincie ondersteuning biedt. Gewezen
werd op het belang van een innige samenwerking
tussen de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL)
en de Christelijke Hogeschool (CHN) i.v.m. het realiseren van een unieke Onderwijscampus in Leeuwarden.
Overleg voorzitters en ontmoeting leden
Aan het eind van het middagprogramma stond er een
diner op tafel dat genuttigd werd met de voorzitters
van de provinciale CDA Afdelingen. Ondertussen vond
er een uitwisseling plaats over allerlei actuele partijzaken die ook CDA Fryslân aangaan. Met name vroeg
Peter Van Heeswijk aandacht voor het ‘vitaliseren’ van
de gemeentelijke afdelingen: “Het is nu de juiste tijd
om de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 voor te
bereiden. Vroegtijdig ‘scouten’ van (nieuw) politiek
talent is belangrijk voor een goede doorstroming in
de gemeentelijke CDA fracties”, aldus Van Heeswijk.
Het interactieve werkbezoek werd ’s avonds afgesloten
met een goed bezochte ontmoeting met leden in de
Kurioskerk te Leeuwarden.

In de komende maanden kunnen CDA’ers op de volgende manier werken aan hun deskundigheid:

Succesvol ledenwerven
Het functioneringsgesprek effectief voeren
De CDA-uitgangspunten in de praktijk
Cursus Snel lezen

	!! N.B.: snel aanmelden, a.u.b.! In overleg met deelnemers en docente
worden de definitieve cursusdata bepaald.
Meer informatie over de trainingsactiviteiten is te vinden op www.cda-fryslan, en bij Jelte Haakma,
consulent opleiding en training, Polderland 19, 9205 EZ Drachten, tel.: (0512) 539591,
e-mail: haakmaj@hetnet.nl

Bestuurdersvereniging
In de vorige katern stond een verkeerd emailadres
van de CDA Bestuurdersvereniging van Fryslân.
Het correcte adres is fam.schouten-laan@live.nl

Colofon
Het regiokatern Fryslân van de CDA krant is een uitgave
van CDA Fryslân.
De eindredactie wordt gevoerd door Sytske Balt-Dijkstra.
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Op de agenda van de ALV van
november jl. stond het thema
‘Jeugdzorg en jongerenbeleid’.
Helaas is dit blijven liggen door de
ontstane bestuursproblematiek.
Maar uitstel is geen afstel, vinden
de CDA-Vrouwen en het CDJA in Fryslân. Gezamenlijk
slaan zij de handen inéén en organiseren op dinsdag
18 maart a.s. een thema-avond over ‘Jeugdzorg en
jongeren’. Dit belooft werkelijk een zeer interessante
en gevarieerde avond te worden. De avond start
om 19:30 uur in Hotel Wyswert (Hogeschool CHN),
Rengerslaan 8 te Leeuwarden.
De thema-avond bestaat uit een plenaire opening en
lezing over provinciaal overheidsbeleid ten aanzien
van jeugdzorg en jongeren door mevrouw Alice van
Unen. Daarna zijn er een drietal workshops over respectievelijk: maatschappelijke stage; jeugdzorg in
praktijk; jongeren en alcohol.
Aan deze laatste workshop wordt medewerking verleend door de ‘Moeders uit Siegerswoude’, Myriam
Loonen en Hannie Gorter, bekend van de actie Vroeg
op Stap. Na de pauze is er een tweede workshopronde,
om zodoende een andere workshop te volgen. De
avond wordt plenair afgesloten door een bekend
CDA-gezicht.
Een gevarieerde en interessante avond waarbij interactie met het publiek centraal staat. Opgave voor deze
avond is gewenst. Geef hierbij duidelijk uw naam, contactgegevens en voorkeur voor workshops (keuze uit
twee van de drie) door. Dit kan bij Minke van de Goot,
bestuurslid CDAV Fryslân, m.vandergoot@home.nl /
(0511) 451835 en bij Jan Jitse Visser, voorzitter CDJA
Fryslân, jj.visser@home.nl / (06) 38933006.
Graag tot ziens op dinsdag 18 maart a.s.
in Hotel Wyswert!

Frans Kuipers, vice-voorzitter (ad interim)

Opleidingsprogramma 1e helft 2008
Di 26 februari 2008
Vrij 14 maart 2008
Vrij 28 maart 2008
Datum nog onbekend

Thema-avond Jeugdzorg
en jongeren

Fryslân
is dringend op zoek naar een

Ambtelijk secretaris.m/v
voor het Steunpunt van de provinciale afdeling
CDA Fryslân.
Informatie over deze veelzijdige en belangrijke
functie binnen de organisatie kunt u verkrijgen bij
mevr. Klaske v.d.Berg-Wiersma, tel. 0566-652000 of via
e-mail: anne.klaske@planet.nl

Agenda
• 6 maart 2008
		
• 18 maart 2008
		
• 27 maart 2008
		

Netwerkbijeenkomst CDAV
Zuid-West
Thema-avond Jeugdzorg en
Jongeren
Themabijeenkomst CDA 		
Opsterland: Bestemmingsplan
buitengebieden
• 16 april 2008 Algemene Ledenvergadering
		
CDAV bij de volkssterrenwacht
• 21 april 2008 Algemene Ledenvergadering
		
CDA Fryslân
• 26 mei 2008 Algemene Ledenvergadering
		
CDA Fryslân
• 30 sept. 2008 Excursie naar de Tweede Kamer
• 20 nov. 2008 Algemene Ledenvergadering
		
CDA Fryslân
Voor meer informatie hierover:
www.cda-fryslan.nl.

Behoud van
kerkgebouwen in Fryslân
Veel kerkgebouwen zijn beschadigd door leegstand en worden bedreigd door ernstig verval of
sloop. De CDA Statenfractie wil graag weten welke
cultuur- en/of beeldbepalende kerken in Fryslân
worden bedreigd door verval of sloop, en wat de
provincie kan doen om deze gebouwen te behouden. Het CDA heeft daarover in januari 2008 schriftelijke vragen gesteld. De PvdA komt binnenkort
waarschijnlijk met een initiatiefvoorstel over dit
onderwerp.

