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Fryslân
CDA Fryslân: hoe verder?
Het CDA is in beweging. Na een teleurstellende verkiezingsuitslag en een turbulente formatieperiode
volgde een groots partijcongres in Arnhem, waar zo’n 5000 CDA leden stemden over deelname in een
kabinet dat gedoogd wordt door de PVV. Vervolgens kwam het rapport Frissen met heldere conclusies
over wat er mis is gegaan. Douwe Tamminga, voorzitter van CDA Fryslân, vertelt hoe hij de afgelopen
hectische tijd heeft beleefd.
CDA Fryslân heeft een vergadercultuur waarbij alle
meningen naar voren kunnen komen. De bijeenkomsten in Drachten zijn daarvan een voorbeeld. In zo’n
werkwijze past het dat het algemeen bestuur een paar
keer per jaar de voorzitter of het dagelijks bestuur op
een ander, een beter ‘spoor’ zet. CDA Fryslân kent de
door Frissen genoemde problemen niet, met uitzondering van één punt. Ook CDA Fryslân moet vaker met
de leden in discussie gaan over wat er bij hen leeft. De
ideale balans is volgens mij: de partij luistert naar de
leden, de fractie luistert mee en vertaalt het vanuit de
Christendemocratie naar de actuele politiek, gedeputeerden en wethouders besturen provincie of gemeenten via met coalitiepartners gesloten compromissen.”

Wat heeft in de afgelopen maanden de meeste
indruk gemaakt?
“De betrokkenheid van CDA-leden bij hun partij en het
werk van de evaluatiecommissie Frissen. Het rapport
van de commissie Frissen sluit naadloos aan op de discussies die we laatste maanden hebben gehad in het
landelijk partijbestuur. Met één belangrijk verschil: de
commissie kijkt terug en wij moesten vooruit kijken.
Ik herken als landelijk bestuurslid de in het rapport
vermelde tekortkomingen. Niet als fouten, wel als
lessen voor de toekomst. We moeten naar een andere
partijcultuur. Laat bewindslieden het land besturen;
als partij moeten we veel meer bezig zijn antwoorden te vinden op maatschappelijke knelpunten, zoals
de multiculturele samenleving, veiligheid, betaalde
zorg, duurzaamheid en werk voor ouderen. En dan
bedoel ik antwoorden vanuit de kernwaarden van de
Christendemocratie. We hoeven dat als bestuurders
niet alleen te doen. We kunnen daarbij gebruik maken
van de grote verbondenheid van CDA’ers met hun
partij.”
Wat kan CDA Fryslân leren van het rapport
Frissen?
Na enig aarzelen: “…Vasthouden aan ons eigenzinnig
geluid. Blijven werken aan een herkenbaar sociaal
beleid of profiel van het CDA. Hannie van Leeuwen is
daarbij voor mij een voorbeeld. We moeten ook vasthouden aan onze open vergader- en discussiecultuur.

Hoe hebt u de media ervaren?
“Normaal gesproken zijn het de fracties, gedeputeerden en wethouders die via de media ‘verantwoording’
afleggen aan de samenleving. Maar de laatste maanden ging het bij het CDA over de partij, over de kenmerken van de Christendemocratie en het vanuit die
waarden wel of niet doorgaan met de formatieonderhandelingen. Voorzitters zijn daarover terecht door de
media ondervraagd. Op sommige dagen ben ik gebeld
door 10 á 15 journalisten. Je ontdekt dat de meeste
journalisten niet echt geïnteresseerd zijn in jouw visie
of mening. Het enige wat bij hen telt is of je ook een
afwijkend, sensationeel verhaal hebt. Dat scoort. Maar
gelukkig niet bij allemaal. Als provinciaal voorzitter
heb ik mij al snel beperkt tot de Leeuwarder Courant,
het Friesch Dagblad en Omrop Fryslân. Via deze media
heb ik altijd geprobeerd de Friese kiezers te vertellen
wat er speelde.”
Welke invloed heeft de discussie gehad op het
Friese CDA?
“Hoewel we nieuwe leden hebben gekregen, vind
ik persoonlijk het meest pijnlijke dat leden hebben
afgehaakt. We hebben als CDA’ers enorm geworsteld
met de teleurstellende verkiezingsuitslag en de daarop
volgende formatieonderhandelingen. Mijn gesprekken met leden en ontvangen mails waren 100%
Fries: rjocht foar de raap. Iedereen heeft antwoord
gekregen. Maar uit de bijeenkomsten in Drachten en
Arnhem is ook een duidelijk signaal gekomen, een
opdracht die ook in het rapport Frissen staat: het
CDA moet terug naar de bron. Niet het behouden van
bestuurlijke invloed of macht moet leidend zijn, maar
de boodschap van de Christendemocratie. De positieve energie van de bijeenkomsten van Drachten en
Arnhem heeft ook CDA Fryslân in beweging gebracht.
We hebben in vier regiobijeenkomsten de leden, oudleden en kiezers gevraagd te vertellen hoe we de kernwaarden van het CDA inhoud kunnen geven voor de
toekomst. Ik ben ervan overtuigd dat publieke gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit
en rentmeesterschap onmisbaar zijn voor de samenleving van onze kinderen en kleinkinderen. Maar wel
met een inhoud en vorm die past bij hun tijd.”

Van de voorzitter
Christendemocratie
De Franse revolutie van
1789 bracht in Europa de volksdemocratie. Kerk,
adel en regenten moesten de macht voortaan
delen met het gewone volk. Burgers dansten op
pleinen rond de vrijheidsboom met de leuze: vrijheid, gelijkheid en broederschap. De drie begrippen zijn als maatschappelijke stroming nog
steeds aanwezig in onze samenleving. Vrijheid
voor het individu is de pijler onder het liberale
denken. Alle mensen zijn gelijk is een kenmerk
van het socialisme. Broederschap is onderdeel
van de Christendemocratie. Vele decennia
hebben burgers langs deze drie denklijnen hun
samenleving bestuurd.
Die samenleving is echter na de Tweede
Wereldoorlog sterk veranderd. Een samenleving gebaseerd op drie zuilen, is veranderd
in een open gemeenschap. Internet, Hyves,
Facebook, etc. geven toegang tot nieuwe informatiebronnen, culturen en godsdiensten. Zal
de digitale revolutie van de 21e eeuw, net zo
als de Franse revolutie van de 18e eeuw, leiden
tot een andere vorm van democratie, tot een
internetdemocratie?
Het eerste woord wat kinderen vandaag de
dag op school leren is ‘ik’. Krijgen we straks
een samenleving waarin iedereen vanuit zijn
eigen ‘ik’ claimt wat hij graag wil hebben? Een
samenleving waarin niet gedeeld wordt, maar
het recht van de sterkste geldt? Een samenleving
die aansluit bij veel computergames en past bij
het liberale denken. Recente politieke peilingen
wijzen in die richting. Verdwijnt het sociale en
christendemocratische gedachtegoed uit onze
westerse samenleving?
Internet heeft de wereld veranderd. De jeugd vliegt
uit naar alle richtingen. Levens-beschouwelijke
vorming en zingeving vinden plaats op vele manieren. Maar Broederschap, het naar elkaar omzien,
is nog steeds onmisbaar. Niet alleen naar de medemens, maar ook naar milieu, plant en dier. De
basis van de Christendemocratie is het mensbeeld
dat de Bijbel ons leert. Ieder mens is uniek en van
waarde voor zijn omgeving. De vier kernwaarden
van het CDA willen dat stimuleren. Gespreide
verantwoordelijkheid om gezamenlijk te bouwen
aan een leefomgeving met waarden en normen.
Publieke gerechtigheid om als overheid en burger
elkaar wederzijds de ruimte te geven tot ontplooiing. Solidariteit als zorgplicht voor mensen die wel
willen, maar niet kunnen meedoen in de (wereld)
samenleving. Rentmeesterschap opdat de welvaart
van nu niet behaald wordt over de ruggen van
volgende generaties en de natuur. Op de vier regiobijeenkomsten in december hebben we met vele
CDA’ers deze kernwaarden inhoud gegeven voor de
toekomst van onze (klein)kinderen.’ Dank aan alle
leden die daarbij hebben geholpen.
Douwe Tamminga

”Dit congres gaat geschiedenis schrijven!”
Veel Friese CDA’ers waren aanwezig bij het CDA congres op 2 oktober 2010 in Arnhem, waar gedebatteerd en gestemd werd over het regeer- en gedoogakkoord. Van de Friese CDA’ers die niet aanwezig
konden zijn, volgden velen het congres via de radio of televisie. Vier CDA’ers uit Fryslân vertellen hoe
zij het congres, live of op afstand, hebben ervaren.
Suzanna Twickler,
kandidaat-Statenlid:

Helena Aalberts,
CDJA Fryslân:

Jelte Haakma, consulent
scholing en vorming:

Carolien de Pee, fractievoorzitter CDA Franekeradeel:

“Ik kom uit een echt CDA nest en
mijn vader, die ernstig ziek is,
wilde het congres dan ook persé
volgen. Ik natuurlijk ook, omdat
ik me aan de zijde van Ferrier
en Koppejan stelde. Ik vond het
moeilijk om met de PVV samen te
werken. Papa heeft het congres
met mij aan zijn zijde de hele
dag thuis in Nes-Ameland via
de tv gevolgd. Soms in de stoel
en soms in zijn bed, dat in de
woonkamer staat. We vonden het
allebei indrukwekkend. Natuurlijk
de inhoud: emotie en ratio
door elkaar heen, maar vooral
de strakke leiding. Mede hier-

door kwamen alle argumenten
en emoties aan bod. De woorden
van Hannie van Leeuwen vonden
we een van de meest betekenisvolle momenten, maar ook het
optreden van Henk Bleeker.
Ik vind dat het CDA haar koers
moet gaan verleggen. Laten
we meer in de maatschappij
gaan staan en de boodschap
verkondigen, dat we op basis
van onze christelijke beginselen
serieus vorm en inhoud willen
geven aan het rentmeesterschap.
Meer duurzaam handelen en van
Fryslân een goed leefbare provincie houden!”

“‘Dit congres gaat geschiedenis
schrijven,’ hoorde ik een aantal
keer voorafgaand aan het congres. En dat is denk ik ook waar.
Het heeft mij en meer mensen
gefascineerd, dat zoveel mensen
naar dit congres kwamen. Dat
er toch nog zo’n grote groep is
die het CDA als waardevol ziet.
Ik was enorm onder de indruk.
Zelf heb ik tot de laatste minuut
zitten twijfelen welke keus het
CDA zou moeten maken.
Het is me echter wel duidelijk

wat het CDA nu moet. Onze
grondbeginselen zijn erg waardevol en ik denk dat meer mensen
deze waardevol vinden. Daarom
is het van belang dat we ze vertalen naar nu. Dat ze terug zijn
te vinden in onze standpunten
en onze keuzes. Ik ben er namelijk van overtuigd dat men deze
beginselen met ons deelt, maar
dat wij onze kijk op de dingen
soms niet duidelijk maken.”

“Als consulent kreeg ik veel reacties van mensen die zich zorgen
maakten over de gedoogsteun
van de PVV en zich afkeerden van
het CDA. Vanaf augustus dit jaar
heb ik veel moeite gehad met
wat er binnen het CDA in Den
Haag plaats vond. Samenwerking
met de PVV is m.i. onverenigbaar met ons Program van
Uitgangspunten. Daarom ben
ik 100% tegen, maar ik vind ook
dat we door herbronning – en
dat is ook terug naar onze inspiratiebron - aan een ander CDA
moeten werken, trouw aan onze

principes. Ik ben CDA’er in hart
en nieren. In die tijd zei iemand
tegen mij: ‘Jíj moet niet afhaken,
jij moet ons juist enthousiast
houden!” Het is goed zulke reacties te krijgen van de mensen
om je heen en dan ga je door.
Tijdens het congres was ik onderweg naar Eindhoven en heb ik
het via de autoradio grotendeels
kunnen volgen. De waardige,
respectvolle manier waarop de
CDA’ers tijdens die bijeenkomst
met elkaar omgingen, vond ik
erg hoopgevend. Dat moeten we
met elkaar vasthouden.”

“Ik heb het congres als heel positief ervaren. Iedereen was in de
gelegenheid om zijn/haar zegje
te doen. Prachtige bijdragen,
veel emoties en een fijne sfeer.
Mensen luisterden naar elkaar
en gingen respectvol met elkaar
om, of je nu dezelfde mening
was toegedaan of niet. Het was
mijn eerste CDA congres, dus ik
kan niet beoordelen of de sfeer
anders was dan anders. Dit congres heeft mijn betrokkenheid bij

de partij vergroot.
Het CDA moet nu proberen de
eenheid in de partij weer terug
te krijgen. Het CDA moet weer
een echte herkenbare volkspartij
worden, waarin de kiezer zich
weer kan herkennen. Belangrijk
is om het vertrouwen terug te
winnen.”

Geef uw mailadres door!
CDA Fryslân verstuurt veel nieuwsberichten en uitnodigingen voor
bijeenkomsten via de mail. Wilt u deze berichten ook in uw mailbox ontvangen? Geef dan uw mailadres door aan fryslan@cda.nl

Verkiezingsprogram
en kandidatenlijst
vastgesteld
Tijdens de goedbezochte algemene ledenvergadering
van CDA Fryslân op 22 november 2010 is het verkiezingsprogram en de kandidatenlijst voor de Provinciale
Statenverkiezingen in maart 2011 vastgesteld. Sjoerd
Galema is unaniem verkozen tot lijsttrekker; gedeputeerde Tineke Schokker staat als tweede op de
lijst. “We hebben een geweldig programma en een
geweldige lijst. Daarmee laten we zien dat we sterk en
betrokken zijn!” zei Sjoerd Galema na zijn verkiezing.
Het verkiezingsprogram van CDA Fryslân biedt veel
inspiratie om voor een aantal hele mooie Friese zaken
te gaan. “De digitale ontsluiting van het platteland
is bijvoorbeeld een hele mooie kans om de leefbaarheid in Fryslân te versterken en verder uit te breiden,”
noemde Galema. “En ook het sociaal economisch
masterplan voor Noordoost Fryslân: niet met elkaar in
mineur zitten vanwege de krimp, maar met elkaar met
een offensief plan de economie in Noordwest Fryslân
aanpakken. Daar staat het CDA voor!”
Het verkiezingsprogram en de kandidatenlijst kunt u
vinden op www.cda-fryslan.nl.

De kearntakendiskusje
De diskusje oer hokker taken de provinsje útfiere moat
is noch net yn in beslútfoarmjende faze oanbelâne. It
is wat foarútskood, omdat de fraksjes fine en fûnen dat
it beneamen fan kearntaken (en it skrassen dêrfan) wol
hiel ûndúdlik oerkomme soe, as wy it tagelyk oer besunigings ha yn ’t kader fan de begrutting 2011. Ek spilet
mei dat wy no in nij regear ha en noch ynformaasje
ferwachtsje hoe’t men fan Rykswege nei de taken, mei
besunigings dêroan koppele, sjocht. It eardere rapport
fan de kommisje Lodders is hjiryn hiel útsprutsen. Ek it
profyl fan provinsjes spilet in rol.
Wat ús fraksje oanbelanget wolle wy, nei’t Provinsjale
Steaten de begrutting 2011 behannele hat, de kearntakendiskusje sa gau as mooglik op ‘e agenda ha; te
witten foar de Provinsjale Steateferkiezings op 2 maart
2011. Wy begripe fan de opposysjepartijen dat sy gjin
haast meitsje wolle en dit wierskynlik yn harren kampanje brûke wolle om mei ferskate tema’s ferkiezingsslogans te formulearjen. Mar it resultaat nei de gearkomst
fan Provinsjale Steaten op 10 novimber lêstlyn is, dat wy
yndie dit noch foar de ferkiezings op ‘e wurklist krije.
Wy ha ús earder, útsprutsen foar it ‘Lokaal, tenzij’ prinsipe; dat wol sizze dat de útfiering fan oerheidstaken sa
ticht as mooglik by de boargers komt te lizzen. De Fryske
gemeenten sjogge dit ûnder eagen. De boarger sintraal!
Wol hâldt it yn dat alle taken de revu passearje en wy
ús by alles ôffreegje sille: is dit in taak foar de oerheid,
sa ja, foar hokker oerheid dan, en giet der in jildstream
mei foar taken dy’t desintralisearre wurde? Sa nee, dan
wurdt sa’n taak skrast en dat betsjut dat de organisaasje wêr’t soks spilet sels in oare finansjele oplossing
sykje moat. As CDA fine wy it wichtich dat it semint yn
ús Fryske mienskip net ferlern gean mei. Wat fine wy it
Fryske semint? Al it wurk fan frijwilligers en amateurs
ten tsjinste fan de mienskip, en ús kultuer. Letter mear…
Nynke Zijlstra-de Boer, CDA Steatelid

Bezuinigingen voor het
jaar 2011
Op 10 november 2010 hebben wij de begroting voor
2011 vastgesteld. Wij hebben Omrop Fryslân daarbij
de tijd gegeven om alternatieven te vinden voor het
verminderen van de tijdelijke subsidie van € 1 miljoen.
Jaarlijks krijgen ze nu € 250.000 minder en met ingang
van 2015 is de tijdelijke subsidie teruggebracht tot € 0.
Volgens het CDA is er nog veel te halen als het gaat
om het Frysk meer actief onder de inwoners te brengen. Als we alle subsidiestromen eens goed tegen
het licht houden en ons echt de vraag stellen: ‘Welke
euro brengt het Frysk nu het meest dicht bij de inwoner?’, dan kan het niet anders dan dat er gelden vrij
gespeeld kunnen worden.
Voor 2011 zijn voor € 8 miljoen aan structurele bezuinigingen ingeboekt, de rest is tijdelijk. De discussie over
Omrop Fryslân roept echter de vraag op: wat is tijdelijk?
Veel organisaties zien de tijdelijke provinciale subsidies
als een ‘constante stroom van inkomsten’. Wanneer dan
wordt aangegeven dat een subsidie echt is afgelopen,
dan ontstaat er onrust. Voor ons als CDA nog meer
reden om helder te zijn: tijdelijk is tijdelijk. De provincie
is vooral aanjager en stimulator; daarna zullen organisaties toch echt ‘op eigen benen’ moeten staan. Voor
2011 ligt er een grote uitdaging, ook voor het CDA, om
de tering naar de nering te zetten. De discussie over
provinciale taken kan ons daar zeker bij helpen!
Ad van der Ham
Fractievoorzitter CDA Statenfractie

Fryslân

CDAppel: steun de
Statenverkiezingen!

Over enkele maanden start de cam
pagne voor de Statenverkiezingen.
Voor een goede campagne zijn drie dingen nodig: program
ma, vrijwilligers en geld. Het campag
neteam is met
steun van de lijsttrekker en de kandida
ten al volop bezig met de voorbereidi
nge
n. Maar zal dat
voldoende zijn om ons Christen Dem
ocratisch Appél te vertellen aan alle
Frie
zen?
Nee, dat is
niet voldoende: we hebben ook vrijw
illigers en geld nodig.
Campagne voeren kost geld. Daar heb
ben we de laatste jaren als CDA Frys
lân voor gespaard.
Maar we hebben de laatste maande
n ook onvoorziene uitgaven gehad,
zoals de extra kosten
van de ledenbijeenkomsten te Drac
hten over de formatieonderhandeling
en.
Vandaar dat wij de verkiezingskas graa
g willen vullen met eenmalige gifte
n van onze leden.
Als iedereen naar draadkracht een
aantal ‘knaken’ overmaakt, kunnen
wij
met zijn allen een
goede campagne voeren. Stel de kan
didaten en het campagneteam niet
tele
ur. Steun de
verkiezingskas van CDA Fryslân met
een eenmalige bijdrage. Stort uw gift
op gironummer
19.49.304 of banknummer 68.65.67
.366 t.n.v. CDA Fryslân.
Knip onderstaande bon uit en leg

hem bij uw andere betalingsopdr

achten

Maak nu direkt over!
Stort uw gift op gironummer 19.49.
304
t.n.v. CDA Friesland, of bankrekeni
ng
68.65.67.366 t.n.v. CDA Kamerkring
Friesland
met de vermelding Verkiezingskas.

✂

Campagne Provinciale Staten 2011
In de aanloop naar de verkiezingen op 2 maart 2011 is het campagneteam al druk
bezig met de voorbereidingen. De campagneavonden, de posters, de radio- en tvspots, de debatten, de billboards en verder alles wat wenselijk is als bijdrage voor
een goede stembusuitslag.
Het worden geen gemakkelijke verkiezingen. Het CDA staat er slecht voor in de peilingen en er
zal dus alles op alles gezet moeten worden om een goed resultaat te behalen. En dat is mogelijk!
Het CDA beschikt namelijk over een gedegen verkiezingsprogramma met een aantal sterke en
CDA-eigen speerpunten. Onder de vlag van drie hoofdthema’s wordt de strijd om de gunst van de
kiezer aangegaan.
Die gunst van de kiezer is belangrijk. De kiezer is gevoelig voor meer elementen dan de gemiddelde campagnestrateeg kan bedenken. Hij of zij moet het vertrouwen geven aan een kandidaat
of een partij van wie mag worden verwacht dat deze in staat is om oplossingen te bieden voor
maatschappelijke problemen, licht te werpen op kansen voor de provincie en ruimte te bieden
aan mensen. De staten-kandidaat moet daarom niet alleen de vertolker zijn van het programma,
maar veel meer een mens zijn die het vertrouwen kan winnen. Herkenbare kandidaten met een
sterk programma, op de lijst van een betrouwbare partij die met vernieuwing de strijd in mag
gaan.
Die partij, dat CDA, dat zijn u en ik en al die anderen die zich sterk willen maken voor de
Christendemocratie in Nederland en hier vooral voor Fryslân. Laten wij daarom deze campagne
samen aangrijpen om te laten zien wie we zijn: betrokken en met een groot hart voor Fryslân.
Het campagneteam rekent op u allen en op een gezegende campagne!
Namens het campagneteam, Wim Eilering

CDA Fryslân wenst
u een gelukkig en
gezegend 2011 toe!
Deze foto is gemaakt in Wommels door Henk Bootsma.
Hij is één van de winnaars van de fotowedstrijd ‘Het
winterse Noorden’ van Esther de Lange.

Scholingsconsulent Jelte Haakma:

”Scholing en ontwikkeling vormen de professional”
Jelte Haakma is al zo’n 8 jaar met veel enthousiasme de scholing- en vormingsconsulent van CDA
Fryslân. Zijn gedreven aanpak heeft succes: CDA
Fryslân is één van de provinciale afdelingen met
de meeste cursisten. “Het is heel erg mooi werk
om mensen enthousiast te maken voor het CDA en
voor cursusdeelname,” aldus Jelte. “Daar moet je
wel het nodige voor doen. Het grootste risico is
dat onze mensen zeggen: ‘Wij weten wel hoe het
allemaal moet.’”

ons is toevertrouwd.” De politiek is volgens Jelte een
middel om vorm te geven aan zo’n betrokken samenleving, waarin mensen ‘omzien naar elkaar’.

Jelte doet zijn werk als scholingsconsulent met een
duidelijke missie. “Vanuit de verbondenheid met het
CDA dat vanuit het evangelie politiek wil bedrijven,
wil ik streven naar kwaliteit en deskundigheid van
iedereen die binnen het CDA actief is,” geeft Jelte aan.
“Scholing en ontwikkeling vormen de professional. Ik
wil mensen de kans geven zich zo goed mogelijk toe
te rusten op hun taak. Dat komt het beeld, het imago
van het CDA ten goede.”
Want besturen is een vak dat je er niet zomaar even bij
doet. “Het is een vak dat je moet willen leren. Dan heb
je zelf ook meer plezier in je politieke werk. Bovendien
mag het CDA kwaliteit van je verwachten.“ Jelte geeft
aan dat het goed is om na te denken over vragen als:

Uitnodiging
Nieuwjaarsbijeenkomst
De Nieuwjaarsbijeenkomst van 2011 wordt een bijzondere bijeenkomst! Het CDJA zorgt voor een verrassing. En de kandidaten voor de Statenverkiezing
zijn aanwezig voor de aftrap van de campagne.
Het wordt dus weer een gezellige “moetsje en
begroetsje “ bijeenkomst.
De bijeenkomst is maandag 10 januari vanaf 19.30
uur in ’t Haske, Vegelinsweg 20 te Joure.
Alle CDA’ers van Fryslân zijn hartelijk welkom.
Mis deze bijeenkomst niet!

hoe geef je die kwaliteit vorm? Waar wil je als CDA
voor gaan en hoe wil je je profileren? Wat voor samenleving wil je nastreven? Jelte: “Als CDA willen we een
betrokken en verantwoordelijke samenleving, waarin
mensen tot hun recht komen, solidair zijn met elkaar
en waarin we een goede rentmeester zijn over wat

De cursussen verlopen vaak in een cyclus van vier jaar,
gelijk opgaand met de gemeenteraadsverkiezingen
met voor een deel gelijke trainingen. “Maar meestal
is de opzet ervan net weer wat anders, en wat het
belangrijkste is: er doen altijd weer nieuwe mensen
mee. De goede contacten met de CDA’ers in het veld
en met de Scholings- en Verenigingscommissie maken
het werk leuk,” vertelt Jelte. “Ik wil daarbij ook graag
proberen onze mensen iets te zeggen over de visie van
het CDA op mens en samenleving, om van daaruit politiek bezig te zijn. Dat spreekt vaak wel aan.”
In een verkiezingsbijeenkomst zei ooit eens iemand
na afloop: “Dit had net zo goed een bijeenkomst van
een andere partij kunnen zijn! Wij hoorden niets
over de CDA-principes. Er werden alleen wapenfeiten
genoemd, maar niet waar het CDA voor staat.” Elke
cursus wordt daarom door Jelte gestart met een CDAverhaal, dat aansluit bij de kernbegrippen van het
CDA. Jelte: “Dat is juist wat er toe doet. We hebben
kostbare christendemocratische idealen van een
andere, betere samenleving waar we naar moeten
streven en die voor het voetlicht moeten brengen.”

CDA op pad
CDJA Congres
Op 12 november 2010 was het dan eindelijk zover: het landelijk CDJA
congres kwam naar Leeuwarden.
Het was muisstil in de zaal tijdens de inspirerende woorden van Teus
Dorrepaal. Hij sloot aan bij de hervormingen die het CDJA in haar eigen rapport had geformuleerd. Vervolgens hield Dick Berlijn een betoog over de
militaire ambities van Nederland en hoe deze soms verschilden met het
beschikbare budget. Vervolgens sprak Jaap Smit, voorzitter van de CNV, over
de verhoudingen tussen burger, politiek en de vakbond. Uiteraard kon de
avond niet worden afgesloten zonder een geweldig feest. Op zaterdag stonden
vooral het raadsstuk en de ingediende amendementen centraal. Na de lunch
vertelde Joop Atsma over zijn werk en de verschillen tussen het zijn van Kamerlid of staatssecretaris. Omstreeks
17.00 uur was het congres afgelopen. Het was geweldig zoveel CDJA’ers in Fryslân te hebben gehad!

Bestuur CDA Fryslân

Agenda
17 december 2010	Maatschappelijke activiteit CDJA
Fryslân
7 januari 2011	Nieuwjaarsborrel CDJA Fryslân in
Het Wapen, Leeuwarden
10 januari 2011	Nieuwjaarsreceptie CDA Fryslân,
19.30-22.00 uur, ’t Haske in Joure
27 januari 2011	Algemene ledenvergadering
CDJA Fryslân in Intermezzo,
Leeuwarden
2 maart 2011	Provinciale Statenverkiezingen
18 april 2011	Algemene Ledenvergadering CDA
Fryslân
28 november 2011	Algemene Ledenvergadering CDA
Fryslân

Colofon
Het regiokatern Fryslân van de CDA krant is een uitgave
van CDA Fryslân en verschijnt 5x per jaar.

Karmelnetwerkdag
CDA4Women organiseerde op 13 november 2010 een
Karmelnetwerkdag. Dagvoorzitter Marian Passchier verwelkomde 50
vrouwen uit de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe op deze jaarlijkse Vrouwen Netwerkdag.
Margreeth Smilde, Joop Atsma en Douwe Tamminga reageerden op het rapport Frissen en gaven aan wat er moet veranderen binnen het CDA. Het CDA
moet weer herkenbaar worden, luisteren naar de leden en de kernwaarden
centraal stellen. In het rapport wordt gesteld dat er een evenwichtig leiderschap nodig is met wellicht een ander type leider, dienend en luisterend naar
signalen, in plaats van gericht op het volgen van procedures. Daarom is het
jammer dat er zo weinig vrouwen in het Kabinet en de CDA fractie zitten.
‘s Middags werden in 4 Ateliers stellingen besproken uit het pas verschenen evaluatierapport van het CDJA. De
uitkomsten werden vertaald in boodschappen voor het CDA. Deze zullen worden aangeboden aan het partijbestuur; Margreet Smilde heeft ze meegenomen naar de Tweede Kamerfractie. Hiermee wordt recht gedaan aan
het luisteren naar de stem van de burger!
Christelijk onderwijs en krimp
Driftig schrijvend luisterden op maandag 15 november zo’n vijftig
bestuurders uit het onderwijs en de politiek naar een discussie over de
toekomst van het christelijk onderwijs in onze provincie. Dat onderwijs
staat voor een uitdaging. Verdwijnt het door de krimp, veel kleine scholen sluiten al hun deuren, of maken we een plan om dat te voorkomen?
Aan het eind van de avond was het laatste de conclusie.
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De avond was georganiseerd door de CDA Bestuurdersvereniging Fryslân en
ouderorganisatie OUDERS & COO. Volgens beide organisaties is het tijd om na te denken over krimp en het
effect op de basisschool in het dorp. Maaike Prins (BSV): “Als CDA pakken we dit juist nú op. Krimp is een gegeven en rentmeesterschap is vooruit denken.” Harry van der Molen, fractievoorzitter in Leeuwarden en werkzaam bij OUDERS & COO: “We stonden stil bij de wens van de ouders van de toekomst. Centraal staat de vraag:
hoe houden we goed christelijk onderwijs in Fryslân.”

