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INLEIDING

Opsterlands Belang is een politieke vereniging die is opgericht in januari 1970. Zij staat ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 40004706. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. Het is
een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Het RSIN-nummer is 816382311. Wij zijn een
lokale politieke partij in de gemeente Opsterland en sinds 2010 de grootste partij in de
gemeenteraad.
Met dit beleidsplan geven we inzicht in de volgende zaken:
 de doelstelling en te verrichten werkzaamheden;
 de wijze van verwerving van inkomsten;
 het beheer en de besteding van het vermogen.
Het beleidsplan is opgesteld in lijn met de statuten en het verkiezingsprogramma 2018-2022.
Daarnaast worden jaarlijks een jaarverslag en een financieel jaarverslag opgesteld. Voor deze
documenten en meer informatie wordt verwezen naar www.opsterlandsbelang.nl.
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DOELSTELLING EN TE VERRICHTEN WERKZAAMHEDEN

2.1

Doelstelling

Opsterlands Belang is een onafhankelijke lokale partij van en voor mensen in Opsterland. Het
belang van de inwoners van Opsterland staat bij ons steeds voorop. We staan pal voor de
leefbaarheid in onze dorpen en ons mooie platteland/buitengebied.
Opsterlands Belang heeft als doelen:
a. als een plaatselijke politieke groepering ervoor te ijveren dat:
i.
zoveel mogelijk burger effectief deelnemen aan de politieke- en maatschappelijke
besluitvorming;
ii.
de besluitvorming plaatsvindt na onbevooroordeelde afweging van alle ter zake doende
feiten en vooruitzichten;
iii.
bij de besluitvorming aan de gevolgen op lange termijn een groot gewicht wordt
toegekend;
iv.
het maatschappelijk welzijn van alle inwoners van de Gemeente Opsterland wordt
gewaarborgd en bevorderd.
b. alle belangen die samenhangen met de uitgangspunten en doelstellingen hiervoor bedoeld
onder a te behartigen; en
c. Al hetgeen in de ruimte zin met het voorgaande verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe
bevorderlijk kan zijn.

2.2

Te verrichten werkzaamheden

De partij tracht haar doel te verwezenlijken door:
a. Deel te namen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad van de gemeente Opsterland;
b. Vergaderingen en informatiebijeenkomsten te beleggen in welke bijeenkomsten vragen van
leden en/of burgers van de gemeente Opsterland kunnen worden behandeld alsook het
verstrekken van informatie in de meest brede zin van het woord;
c. Contacten met andere politieke- en belangenverenigingen te stimuleren; en
d. Alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.
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FINANCIEEL VERMOGEN

3.1

De wijze van verwerving van inkomsten

Het verwerven van inkomsten geschiedt volgens de wet financiering politieke partijen. De inkomsten
bestaan uit:
1. Bijdragen van de leden;
2. De afdrachten van de raadsleden en wethouders die namens de partij aan het gemeentebestuur
deelnemen;
3. De bijdragen van donateurs/ vrienden van Opsterlands Belang;
4. Subsidies, retributies en donaties;
5. Schenkingen, erfstellingen en legaten;
6. Alle andere verkrijgen en baten.

3.2

Beheer en besteding

Beheer
Het beheer van het vermogen is opgedragen aan het bestuur. De penningmeester voert deze taak
namens het bestuur uit.
Na ieder boekjaar worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten
(jaarstukken) over het geëindigde boekjaar opgemaakt. Deze jaarstukken worden door de algemene
vergadering vastgesteld. De kascommissie onderzoekt de stukken en brengt aan de algemene
vergadering verslag van haar bevindingen uit.
Besteding
In de jaarstukken worden ieder jaar de bestedingen verantwoord. In zijn algemeenheid betreft dit
met name kosten voor bijeenkomsten met inwoners, bankkosten, websitekosten, opstellen
drukwerk en verspreiden en lief en leed. Er wordt ook gespaard voor de 4-jaarlijkse
verkiezingscampagne; tijdens de verkiezingscampagne zijn de (publiciteits)-kosten beduidend hoger
dan andere jaren. Het doel van het financieel beleid is dat de uitgaven zodanig zijn dat het eigen
vermogen vlak na de verkiezingscampagne is geminimaliseerd en weer toeneemt richting
verkiezingscampagne.

3.3

Het beloningsbeleid voor het bestuur of de beleidsbepalers

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De vereniging voert
een administratie waaruit blijkt welke bedragen aan onkostenvergoedingen door de vereniging zijn
betaald.
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