Beleidsplan 2018
1.
I.

Het behartigen van de belangen van de inwoners van de gemeente Baarn en het verrichten van al
wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Het voeren van lokale campagnes om (toekomstige) kiezers te informeren over, en te betrekken bij,
de realisering van het doel van de vereniging.
De vereniging heeft een puur lokale politieke grondslag, waarbij de aandacht gericht is op de
belangen van Baarn en de overige kernen en hun inwoners en waarbij onafhankelijk van landelijke en
provinciale partijpolitieke belangen de eigen koers wordt bepaald.
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3.

II.

III.

IV.

DE VERENIGING WIL ZIJN DOELSTELLINGEN BEREIKEN DOOR:
Het deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Baarn met een vastgesteld
politiek programma.
Het geven van voorlichting omtrent alle bestuursbesluiten, de huishouding van de gemeente
betreffende.
Het bevorderen van een democratische besluitvorming omtrent beslissingen die de belangen van de
gemeente Baarn raken.
Het houden van vergaderingen, themabijeenkomsten, presentaties en hoorzittingen voor leden
en/of andere belangstellenden.
Het ontwikkelen van speciale activiteiten ter bevordering van het maatschappelijk welzijn in de
gemeente Baarn.
Het aanwenden van andere wettige middelen tot het bereiken van het doel.
Het geven van bekendheid aan haar beginselen.
Bij het nastreven van de doelen richt de vereniging zich nadrukkelijk op het bepaalde in artikel 1 van
de Grondwet: gelijke behandeling van personen in gelijke gevallen en de verwerping van
discriminatie op welke grond dan ook.

II.

I.

DOELSTELLING

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN:
Het Beleidsplan bestaat grotendeels uit het vaststellen en realiseren van een verkiezingsprogramma.
Het programma wordt minimaal eens in de vier jaar vastgesteld door de ledenvergadering en, onder
meer, gepubliceerd op de website van de vereniging. (zie tabblad Partijprogramma).
Inkomsten bestaan uit een bijdrage uit de raadsledenvergoeding; contributies van leden,
schenkingen, leningen, erfstellingen en legaten en andere inkomsten zoals donaties en/of
sponsorgelden.
Het dagelijks beheer van het vermogen van de instelling is in handen van het bestuur. De richtlijnen
voor het beheer worden middels een begroting voor het komende jaar, conform de statuten, op de
ledenvergadering vastgesteld. Het grootste deel van de inkomsten wordt gereserveerd voor de
eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen.
Giftenreglement: zie tabblad op de website onder deze link: “Giftenreglement” (volgt)

V.

Het vermogen van de instelling wordt besteed aan het houden van openbare (thema-)
bijeenkomsten; verspreiding van informatie en nieuwsbrieven; advertenties en overige campagneactiviteiten.
4.

BESTUURSSAMENSTELLING:

Het bestuur van de "Vereniging VoorBaarn” bestaat uit: Zie ook het tabblad "Bestuur"
Henk van Esch: Voorzitter
Sandra Lunstroo: Secretaris
Hans Klijn: Penningmeester
In de toekomst eventueel aangevuld met andere leden tot een oneven aantal.
5.

BELONINGSBELEID:

De vereniging is een vrijwilligersorganisatie. Bestuursleden en overige medewerkers zijn onbezoldigd.
Voor gemaakte kosten die verband houden met activiteiten die bestuursleden verrichten voor de vereniging
VoorBaarn ontvangen zij een vergoeding van gemaakte onkosten. Ze ontvangen geen vacatiegeld. Voor
werkzaamheden van derden moet uiteraard een marktconforme prijs betaald worden.
6.

ACTUEEL:

Onder Nieuws staan op onze website alle activiteiten die wij in het recente verleden hebben ondernomen.
Daarnaast gaan we periodiek een Nieuwsbrief uitgeven. Deze worden in de toekomst ook op de website
weergegeven. Via Social Media; Facebook en Twitter informeren wij onze volgers over de voortgang.

7.

FINANCIELE VERANTWOORDING:

VERMOGEN
Rekening Triodos
TOTAAL

31-12-2018
1.745,10
1.745,10

BEDRIJFSRESULTAAT
dec '17 / dec '18
UITGAVEN
Opstartkosten VoorBaarn (notaris)
Drukwerk en reclame
TOTALE UITGAVEN
INKOMSTEN
Lidmaatschapsbijdragen
Lening
TOTALE INKOMSTEN
TOTAAL
WINSTCENTRUM 4300
Lidmaatschapsbijdragen Lid
Totaal Lidmaatschapsbijdragen

-763,90
184,00
-579,90

325,00
2.000,00
2.325,00
1.745,10
325,00
325,00

