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1

INLEIDING

Voor u liggen de jaarstukken 2021 van Opsterlands Belang.
Deze jaarstukken bestaan uit een jaarverslag en de jaarrekening.
De jaarstukken zijn opgesteld in lijn met de statuten.
Voor meer informatie wordt verwezen naar www.opsterlandsbelang.nl.

3

2

JAARVERSLAG

2.1

Inleiding

Volgens de statuten dient ieder jaar binnen 3 maanden na afloop van het boekjaar een Algemene
Vergadering bijeen te worden geroepen waar de verslagen worden besproken, toegelicht en
geaccordeerd. Ervan uitgaande dat het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar, dient aldus ieder jaar
voor 1 april een Algemene Vergadering bijeen te worden geroepen.
Dat was ook voor de ledenvergadering 2022 (beoordeling 2021) de bedoeling, maar vanwege het feit
dat de leden ook in december al bijeen kwamen (vaststellen kieslijst) en de verkiezingen eerst zijn
afgewacht, is dit later geworden dan verwacht, In 2023 zal de jaarlijkse ledenvergadering weer
worden gepland in het eerste kwartaal.
In 2020 is de Anbi status verworven, waardoor de jaarstukken sinds 2021 volgens voorgeschreven
format zijn vormgegeven. Dit jaar zijn de stukken ‘financieel’ en ‘algemeen’ samengevoegd. Vanwege
de Anbi status zijn stukken openbaar en deze zullen dan ook via de website beschikbaar worden
gesteld.

2.2

Terugblik

Samenstelling fractie en bestuur
De samenstelling van de fractie en het bestuur was in 2021 ongewijzigd.
Website, sociale media en PR / marketing
In 2020 is de website in een nieuw jasje gestoken. In 2021 is deze verder uitgerold, mede doordat de
campagnecommissie daar actief mee aan de slag is gegaan.
Door dezelfde campagne, gericht op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2021, zijn de
kernwaarden van OB verder doorontwikkeld en is actiever geuit en geadverteerd op de sociale media
Instagram en Facebook. Op Twitter zijn we nog niet standaard actief, de vraag is of we dat willen.
Nieuwe leden
In 2021 hebben we 4 nieuwe leden mogen verwelkomen en afscheid genomen van 1 lid.

2.3

Vooruitblik

De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op woensdag 16 maart 2022.
In aanloop naar de verkiezingen is actief gezocht naar nieuwe leden. Ook is, om de
verkiezingscampagne in goede banen te leiden, een campagne commissie ingesteld. Deze 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.
Om extra inkomsten te generen gaan we pro-actief op zoek naar mensen die het werk van Opsterlands
Belang een warm hart toedragen, de zgn. ‘vrienden van Opsterlands Belang’. Met name Hans de Jong
heeft uit zijn netwerk diverse ‘vrienden van Opsterlands Belang’ weten aan te dragen, wat zeer
waardevol is voor de continuïteit.
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JAARREKENING

In dit hoofdstuk worden de resultatenrekening, de balans en de financiële vooruitblik weergeven en
toegelicht.

3.1

Resultatenrekening en toelichting

Resultatenrekening

Toelichting resultatenrekening
Baten
De baten van 2021 betreffen met name de bijdragen van de fractieleden. Daarnaast is er 1.230 euro
ontvangen vanuit de gemeente ter tegemoetkoming voor het vergaderen op een andere locatie door
corona. Deze kostenvergoeding is doorgestuurd naar Hans aangezien de partij bij hem vergaderd
heeft.
Lasten
Naast de jaarlijkse kosten van hosting (€207), Lief en leed (€240) en bankkosten (€161) zijn een tweetal
andere lasten geweest. De campagne commissie is in 2021 gestart met het voorbereiden van de
campagne en hier is € 4.589 voor uitgegeven. Daarnaast is de kostenvergoeding vanuit de gemeente,
zoals bij de baten toegelicht, doorgestuurd naar Hans.
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3.2

Balans en toelichting

Balans per 31 december 2021

Toelichting balans
Er zijn weinig wijzigen in de balans ten opzichte van 2020. Het saldo op de bankrekening is hoger
gezien het sparen voor de verkiezingen. Daarnaast zijn de nog te ontvangen bijdragen lager, aangezien
(fractie)leden hun bijdragen voor 2020 in 2021 hebben betaald. Tot slot zijn de vooruit ontvangen
bijdragen staan weer op 0, omdat enkele (fractie)leden in 2020 hun bijdragen voor 2021 al
vooruitbetaald hadden.
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