Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

De Volkspartij

Nummer Kamer van
Koophandel
Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Van Gaverenlaan 27, 4651 CS Steenbergen
0 6 1 4 8 0 9 5 1 7

E-mailadres

m.lambers@home.nl

Website (*)

www.volkspartijsteenbergen.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 3 2 7 1 4 5 8

Levensbeschouwing - Politiek
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

1 0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

J. Havermans

Secretaris

M.H.C.M. Lambers

Penningmeester

G.G. de Neve

Algemeen bestuurslid

geen

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Het deelnemen van een of meerdere leden van de vereniging aan de verkiezingen
voor de gemeenteraad van Steenbergen en het vormen van een gemeenteraadsfractie
alsmede deel te nemen aan het bestuur van de gemeente Steenbergen.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De Volkspartij is in 2013 opgericht om de belangen van de inwoners van de gemeente
Steenbergen optimaal te kunnen behartigen. Wij hanteren als uitgangspunt dat alle
besluiten welke in de gemeente door de gemeenteraad worden genomen, primair het
welzijn en de welvaart van onze inwoners moeten verbeteren met het
gelijkheidsbeginsel als uitgangspunt.
Zo nodig wordt daarbij samen gewerkt met andere gemeenten,en andere overheden.
Er worden door de raad van de gemeente Steenbergen geen besluiten genomen
welke een ander primair doel dienen, zoals bijvoorbeeld verbetering van imago van
bestuurders of zaken welke vooral tot doel hebben om andere overheden, bestuurders
of instanties te bevoordelen.
De gemeenteraadsfractie neemt deel aan de maandelijkse raadsvergaderingen en de
voorbereidende oordeelsvormende vergaderingen.
Er vindt meerdere malen per week overleg plaats met inwoners en ondernemers uit de
gemeente Steenbergen om de volksvertegenwoordigende en controlerende taak zo
optimaal mogelijk uit te oefenen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Cotrubutie van de leden;
een eenmalige bijdrage van leden ie gekozen worden in de gemeenteraad;
een eenmalige bijjdrage van leden die worden benoemd tot lid van het college van
burgemeester en wethouders;
giften en donaties.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Vrijwel alle inkomsten worden besteed aan verkiezingen voor de gemeenteraad. Een
klein deel is bestemd voor attenties zoals een bos bloemen bij ernsttige of langdurige
ziekte van leden of anderen.
De vereniging heeft geen reserves en bouwt geen vermogen op.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.volkspartijsteenbergen.nl/standpunten/algemeen-b
estuur/

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De vereniging heeft geen personeel.
Het bestuur onvangt geen beloning.
Alle werkzaamheden worden door de leden vrijwillig en zonder bezoldigging verricht.
Een CAO is op de vereniging niet van toepassing.
De gekozen raadsleden en de wethouder ontvangen een door de rijksoverheid
vastgestelde onkostenvergoeding. Deze wordt uitgekeerd door de gemeente
Steenbergen. Hte bestuur van de vereniging heeft hierop geen invloed.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Vanaf 2014 heeft de vereniging met een gemeenteraadsfractie deel genomen aan het
openbaar bestuur van de gemeente Steenbergen. Vanaf 2019 heeft de vereniging met
een lid deel genomen aan het dagelijks bestuur van de gemeente Steenbergen als
wethouder in het college van burgemeester en wethouder.
Jaarlijks vindt tenminste een maal een algemene ledenvergadering plaats en
maandelijks een achterbanvergadering waarvoor alle leden steeds een persoonlijke
uitnodiging ontvangen.
De leden van de gemeenteraadsfractie (inclusief burgerleden) hebben veelvuldig
contact met de inwoners en ondrnemers van de gemeente Steenbergen om daardoor
volledig geinformeerd te zijn over de problematiek in de gemeente.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Geen

Open

Open
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Balans

Balansdatum

–

–

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

Activa

Passiva

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

+
€

0

+

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

0

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

+
€

0

0

+
0

+
€

De vereniging voert geen volledige balans. De inkomsten en uitgaven zijn gering van aard en worden door de penningmeester in een boekhouding bij
gehouden. Jaarlijks vindt een controle van de baten en lasten plaats doorr een kascontrolecommissi. Deze wordt meteen na het vaststellen van de
verklaring van decharge steeds opnieuw benoemd door de leden. Het vermogen is het grootst vlak voor de verkiezingenl; daarna wordt weer gespaard
voor de volgende verkiezingen.
Kascontrole 2021
inkomsten € 670.uitgaven € 145,65
saldo per 22-11-2021 € 5.146,82
saldo per 15-10-2020 € 4.622,47
Kascontrole 2019
inkomsten € 1.985.uitgaven € 371,58

0

0

+
€

€

+
€

€

0

+

0

05 van 06

3

Staat van baten en lasten

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

0

+

0

€
€

0

+

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

0

0

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

0

€

0

Saldo van baten en lasten

€

0

€

0

+

€

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Kascontrole 2021
inkomsten € 670.uitgaven € 145,65
saldo per 22-11-2021 € 5.146,82
saldo per 15-10-2020 € 4.622,47
Kascontrole 2019
inkomsten € 1.985.uitgaven € 371,58
saldo per 23-10-2019 € 4.140,07
saldo per 5-11-2018 € 2.526,65
In 2020 is geenALV gehouden vanwegen de Coronacrrisis en vond ook geen
kascontrole plaats

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

