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Aan de leden van de CDA-afdelingen
in de provincie Groningen.
Groningen, 10 juni 2016.
Beste mede CDA- érs,
Onder het motto “boodschap voor de senioren in de provincie Groningen” hebt u als afdelingen, via
secretaris Chris Wessels van CDA provincie Groningen, een oproep van het landelijk partijbureau
ontvangen om een “voor elkaar” award uit te reiken. Uiteraard steunen wij deze goede suggestie van
harte. Ouderen zijn momenteel het cement van onze samenleving, ook bij het CDA.
Het CDA vindt het heel normaal dat we er voor elkaar zijn. Samen aan de samenleving bouwen, dat
geeft kleur aan het leven.
Het partijbureau organiseert vanaf nu tot en met het partijcongres in november deze “voor elkaar”
campagne.

Slogan “Voor elkaar. Heel normaal”

Elke CDA-afdeling kan een lokale “voor elkaar” award uitreiken aan een organisatie of persoon die
met senioren in het afdelingsgebied zorgt voor een betrokken samenleving.
Hoe de afdeling dat moet en mag doen staat in een bijgevoegde “Handreiking voor lokale
afdeling(en)”. Uw afdelingssecretaris beschikt hierover.
Deze actie heeft de steun van CDA-Senioren in de provincie Groningen. Er zijn voldoende senioren in
de provincie die wat voor activiteit dan ook verrichten, maar dat vaak onopgemerkt en onverdiend
doen. Nu is de mogelijkheid aanwezig om uw afdelingsoudere of groep die waardering te geven die
men verdiend heeft.
Met deze actie geeft het CDA, niet alleen in onze provincie maar ook landelijk, aandacht aan ouderen
die het zeker verdienen. Politiek naar 15 maart 2017 doorgetrokken, zeker nodig!
Laat u als speurneus uw aandacht door uw afdeling gaan? U komt zeker één of meerdere leden tegen
die onder de paraplu van uw aandacht naar voren wordt gehaald. Het is heel mooi werk.
Namens de CDA-Senioren provincie Groningen,
B.F.Bronsema, voorzitter.

