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Voorwoord van de voorzitter:
Beste leden van de VLP

,

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de VLP. In het jaarverslag komen de
gebeurtenissen uit het jaar 2016 voorbij alsmede de financiële
verantwoording over dit jaar.
Als bestuur zijn wij het afgelopen jaar aan de slag gegaan met de rust
binnen onze partij. Wij zijn dan ook erg blij dat de rust is wedergekeerd en
wij ons inmiddels op belangrijkere zaken kunnen richten.
Zoals jullie hebben kunnen lezen, is de nieuwsbrief nog steeds belangrijk
voor ons. Wij zijn voor transparantie en openheid en hopen dan ook dat wij
jullie goed op de hoogte houden van het reilen en zeilen van onze fractie.
Jullie hebben in de diverse media de successen van onze fractie kunnen
waarnemen. Als bestuur zijn wij erg trots op hetgeen de fractie in het jaar
2016 heeft bereikt.
Onze middellange doelstellingen ‘ledenwerving, opstellen nieuwe statuten en reglementen, in het leven roepen van
commissies en de verkiezingen van 2018’. Om onze doelen te bereiken, hebben wij nieuwe leden geworven door
actieve benadering van inwoners en oproepen voor deelname in commissies geplaatst (aanmelden is nog steeds
mogelijk). Helaas hebben wij gemerkt dat het erg lastig is om actieve leden te vinden. Desondanks, hebben wij
inmiddels een commissie statuten en reglementen kunnen opstarten. Bijgaand bij de uitnodiging voor de algemene
ledenvergadering 2017 treft u dan ook een concept huishoudelijk reglement, verkiezingsreglement en
fractiereglement aan.
Zoals wij vorig jaar aan u hebben verteld, is onze doelstelling op de lange termijn ‘de grootste partij binnen
Roosendaal worden’. Onze campagnecommissie is hier hard mee aan de slag gegaan. Wij zijn dan ook trots om op
deze aankomende ledenvergadering de nieuwe lijsttrekker te kunnen presenteren. Wij gaan de aankomende
verkiezingen met goede moed tegemoet.
Wij hebben het bestuursjaar met veel plezier beleefd en gaan in 2017 weer met veel plezier voor u aan de slag. Mocht
u nog ideeën voor ons hebben of interesse hebben om actief te worden binnen de VLP, neem dan contact met ons op!
Uw mening telt immers bij de VLP.
Met liberale groet,
Namens het bestuur van de VLP
Evelien Deijkers
Voorzitter

Doelstelling
De VLP is een vereniging die erop gericht is om door deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen
invloed te krijgen op het gemeentebestuur in Roosendaal.

Beleidsplan
De VLP neemt deel aan de gemeenteraadsverkiezingen om invloed te krijgen op het
gemeentebestuur van Roosendaal.
Dit doen wij middels campagne voeren, debatteren en deelname aan de gemeenteraad.
Wij verkrijgen ons inkomen uit contributiegelden, giften van privépersonen en inkomsten uit
enkele advertenties. Ons vermogen wordt beheerd door de penningmeester de heer H.G.J Claassens.
Het rekeningnummer van de VLP is: NL 52 RABO 0123558980.

2016
De in maart 2014 verkozen raadsleden gaan in hun functie als raadslid op pad om de bewoners uit de gemeente
Roosendaal naar goed vermogen te vertegenwoordigen.
Om de naamsbekendheid van de VLP te vergroten gaan we ons laten zien met activiteiten in de straten en
winkelcentra in Roosendaal en haar dorpen.
De afrekening en beschikbare budgetten worden na afrekening en goedkeuring van de leden verantwoord
in het jaarverslag van 2017.

Beloningsbeleid
De vereniging VLP wordt volledig gerund door vrijwilligers en keert derhalve geen beloning uit aan
bestuurders, werkgroepen of leden.

Gebeurtenissen 2016
Vergaderingen
Het bestuur kwam voor de reguliere vergaderingen één keer in de zes weken bijeen met minimaal
vier bestuursleden.
Tussentijds zijn zo nodig extra bestuursvergaderingen ingelast met minimaal 4 aanwezige bestuursleden.
Voorts heeft het bestuur in 2016 een ledenvergadering belegd, te weten op 19 april 2016.
Bestuur:

Bestuurssamenstelling
Bestuur
o
o
o
o
o

Evelien Deijkers
Jean Paul van Oers
Henk Claassens
Ronald Heikoop
Lizette van Eijkeren

- Voorzitter
- Vicevoorzitter
- Penningmeester
- Secretaris
- Bestuurslid Communicatie & PR

Sinds 2015
Sinds 2015
Sinds 2015
Sinds 2014
Sinds 2015

Fractie:

Fractiesamenstelling
Raadsleden
o Arwen van Gestel
o John Hertogh
o Jos Heeren
o Wilbert Brouwers

Burgerraadsleden
o Trudy van Reusel
o Martijn Verbeek
Fractieondersteuner
o Olaf Mouwen

Ledenaantallen
In 2016 telde de VLP 29 betalende leden (contributie 2016 die verspreid is betaald over 2015 en 2016).

Activiteiten
Behalve de ledenvergadering heeft het bestuur van de VLP zich bezig gehouden met de volgende activiteiten:

o Mede-organisatie VLP en Route
o Bestuur/Fractie vergaderingen
o Campagnecommissie verkiezingen 2018
o Aanwezigheid Fractie avonden
o Nieuwsbrief
o Ledenwerving
o Sociale Media
o Gesprekken met fractieleden
o Opstellen van interne doelstellingen

Financieel jaarverslag 2016
INKOMSTEN

UITGAVEN

Bank:
Bankkosten
Kas opname
Dudz Design
Zorg café
Boete

€
€
€
€
€

164,92
100,00
108,90
25,20
61,00

Contributie 2016
Diverse

€
€

525,00
25,20

Totaal inkomsten

€

550,20

Totaal uitgaven

€

460,02

Kas:
Opname:

€

100,00

ALV
Bloemen

€
€

76,70
28,95

Totaal inkomsten kas

€

100,00

Totaal uitgaven kas

€

105,65

Resultaat:

€

84,53

Totaal

Balans per 31 december 2016
Passiva
€ 3.204 Eigen vermogen
€ 27 Reservering
€ 3.231 Totaal

€ 681
€ 2.550
€ 3.147

Activa
Bank
Kas
Totaal

Balans per 31 december 2015
Passiva
€ 3.114 Eigen vermogen
€ 33 Reservering
€ 3.147 Totaal

€ 597
€ 2.550
€ 3.147

Activa
Bank

Opgesteld door Henk Claassens
Penningmeester Vrije Liberale Partij

