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1 INLEIDING

Voor u liggen de jaarstukken 2020 van Opsterlands Belang.

Volgens de statuten dient ieder jaar binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene

vergadering bijeen te worden geroepen waar de verslagen worden besproken, toegelicht en

geaccordeerd. Aangezien het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar, dient ieder jaar voor 1 juli een

algemene vergadering bijeen te worden geroepen.

De algemene vergadering 2021 is op donderdag 8 juli gepland. Door de Corona maatregelen hebben

we deze namelijk later gepland om de vergadering fysiek te laten plaatsvinden. We verwachten dat

de vergadering volgend jaar weer voor 1 juli plaats kan vinden.

Vorig jaar is de ANBI status verworven. De voorliggende jaarstukken zijn conform de voorwaarden
van een ANBI -instelling opgesteld. Daarnaast zijn het jaarverslag en de jaarrekening samengevoegd
tot één document. Na vaststelling van de jaarstukken in de algemene vergadering zullen de stukken
gepubliceerd worden op de website van Opsterlands Belang.
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2 JAARVERSLAG

In dit hoofdstuk staat het jaarverslag. Hierin wordt zowel teruggekeken naar het jaar 2020, maar
geven we ook een kijkje in de toekomst.

2.1 Terugblik
Samenstelling fractie
De samenstelling van de fractie is ongewijzigd.

Nieuw bestuurslid en ANBI status
De Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2020 vond op 7 juli plaats. Tijdens deze vergadering heeft
een bestuurswissel plaatsgevonden. Harm is als penningmeester teruggetreden en Anneke is door de
leden unaniem gekozen als zijn opvolger.

Tijdens de ALV zijn ook de nieuwe statuten vastgesteld aangezien de statuten gedateerd waren. De
nieuwe statuten geven ons bovendien de mogelijkheid om een Algemeen Nut Beogende Instellingen
(ANBI) te worden. De aanvraag voor deze status is na de ALV aangevraagd door de penningmeester
en gegrond verklaard. Per 21 september 2020 is Opsterlands Belang een ANBI geworden en kunnen
leden en donateurs hun bijdragen aftrekken van hun belastbaar inkomen.

Website en sociale media
In de algemene vergadering van 2020 is afgesproken dat wij zouden kijken naar de website en sociale
media. Hiervoor is een PR-commissie ingesteld. Deze commissie heeft de website in een nieuw jasje
gestoken en we plaatsen meer berichten op de sociale media.

2.2 Vooruitblik
De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op woensdag 16 maart 2022. In aanloop naar
de verkiezingen in zullen we de nodige stappen moeten zetten. Denk hierbij aan PR, het werven van
nieuwe leden, het schrijven van een verkiezingsprogramma en het voorbereiden van de campagne.

Om de verkiezingscampagne in goede banen te leiden is een campagne commissie ingesteld (welke
de PR-commissie tijdelijk vervangt). De campagne commissie bestaat uit Anko, Hans en Anneke. Zij
bereiden de campagne voor en zullen deze coördineren. Zowel de huidige fractie, het bestuur en de
leden zullen hierover periodiek over worden geïnformeerd.
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3 JAARREKENING

In dit hoofdstuk wordt de jaarrekening weergegeven, deze bestaat uit de resultatenrekening en de
balans.

3.1 Resultatenrekening en balans

Resultatenrekening

3.2 Balans en toelichting
Balans per 31 december 2020
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