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Voorwoord van de Voorzitter: 
Geachte lezer, 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2013 van de Vrije Liberale Partij(VLP). 
We doen verslag van de activiteiten die we dit jaar hebben georganiseerd, de  
ontwikkelingen die we in gang hebben gezet of hebben afgerond en de financiële  
ontwikkelingen over 2013. Hiermee legt het bestuur verantwoording af over de  
activiteiten die onder zijn verantwoordelijkheid hebben plaatsgevonden. 
 
Het verslag bestaat uit een activiteiten overzicht en de jaarrekening te weten de financiële stand van 
zaken van de partij. Deze stand van zaken staat los van de fractiegelden. De financiële middelen 
rondom de verkiezingen 2014 zijn niet opgenomen in dit jaarverslag. Deze zullen separaat 
gepubliceerd worden. In het jaar 2013 heeft de VLP een enorme groei doorgemaakt in het aantal 
leden. Dit mede dankzij de nodige inzet van leden en activiteiten die zijn ondernomen. Enkele 
activiteiten zijn de carnavalsoptocht en het Roosendaals treffen.  
 
Voor wat betreft de voorbereidingen op de verkiezingen heeft het bestuur in de ledenvergadering van 
15 april 2013 de eerste drie kandidaten voor de kieslijst vastgesteld. Hierop heeft een vervolg 
plaatsgevonden door overige kandidaten zich te laten aanmelden om vervolgens hier gesprekken 
mee te voeren in het bijzijn van een gemeentelijke beleidsadviseur uit Amsterdam. Op basis van deze 
gesprekken zijn de nummers 4 tot en met 8 vastgesteld. Later in het jaar heeft de commissie 
bestaande uit de lijsttrekker, bestuursvoorzitter en de beleidsmedewerker de overige kandidaten 
vastgesteld. De volgorde van de kieslijst is vervolgens voorgedragen aan het bestuur die op een 
enkele wijziging na het voorstel volledig heeft overgenomen. Op 30 september 2013 is de kieslijst 
unaniem vastgesteld tijdens de ledenvergadering. Hiermee was het proces van de kieslijst afgerond 
en kon de formalisatie bij de gemeente worden opgestart. 
 
Voorts heeft het bestuur de heer v/d Star en later de heer Heeren aangesteld als campagneleiders. De 
voorbereiding waren voornamelijk geconcentreerd in de maanden november en december van 2013. 
Ook heeft er een wijziging plaatsgevonden mbt huisstijl(logo) en website. Zijn er standaarden 
ontwikkeld en een begin gemaakt met het verkiezingsprogramma. Kortom een bewogen jaar voor 
een nieuwe partij!  
 
Naast deze positieve activiteiten hebben we helaas ook te maken gehad met de opzegging van het 
lidmaatschap van mevr. van Dijke en de schorsing van heer Mouwen. De opzegging van mevr. van 
Dijke lag in het verlengde van het niet kunnen verenigen tussen politieke en persoonlijke belangen. 
Het bestuur heeft haar opzegging met respect behandeld en aanvaard. 
De schorsing van de heer Mouwen die in het verlengde lag met uitgevoerde activiteiten die niet 
passen binnen de gestelde gedragsnormen van de VLP. Deze schorsing werd door de commissie van 
beroep wel in het gelijk gesteld echter vond de commissie de overtreding te zwaar bestraft door het 
bestuur. Het bestuur heeft zich kunnen vinden in het advies van de commissie en derhalve deze 
volledig overgenomen. 
 
Het jaar 2014 staat in het teken van de verkiezingen. De inzet was 5 zetels zowel budget technisch als 
ambitie. Daarnaast was deelname aan de coalitie opgenomen als doelstelling. Hier komen we in ons 
jaarverslag 2014 verder op terug. 
 
Met liberale groet, 
 
Richard Machielsen 
Bestuursvoorzitter Vrije Liberale Partij 
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Doelstelling 
De VLP is een organisatie die erop gericht is door deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen 
invloed te verkrijgen op het gemeentebestuur van Roosendaal 
 

Beleidsplan 
De VLP neemt deel aan de gemeenteraadsverkiezingen om invloed te krijgen op het 
gemeentebestuur van Roosendaal. Di doen wij middels campagnevoeren, debatereren en de zittende 
fractie. Wij verkrijgen ons inkomen middels contributiegelden, giften van prive-personenen 
inkomsten uit enkele advertenties ons vermogen wordt beheerd door de penningmeester M.A.J. 
Sanbergen op rekening NL 52 RABO 0123558980.  

 
2014 
Voor het jaar 2014 staan de verkiezingen op het programma alsmede het opstarten van maandelijkse 
acties die over Roosendaal en haar dorpen worden uitgerold. Daarnaast gaan d ehuidige en nieuw 
verkozen raadsleden in hun functie als raadslid op pad om de bewoners uit de gemente naar goed 
vermogen te vertegenwoordigen. 
 
De uiteindelijke afrekening van de campagne en beschikbare budgetten worden na afrekening en 
goedkeuring van de leden verantwoord in het jaarverslag over 2014 

 

Beloningsbeleid 
De vereniging VLP wordt volledig gerund door vrijwilligers en keert derhalve geen beloningen uit aan 
bestuurders of leden. 
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Gebeurtenissen 2013 

 
 
Vergaderingen: 
Het bestuur van de VLP kwam in 2013 met 2 ledenvergaderingen bijeen op 15-04-2013 en         op  30-
09-2013 
 
Fractie samenstelling: 

- Arwen van Gestel 
- John Hertogh 
- Rogier Verhoeven 

 
Bestuurssamenstelling: 
Richard Machielsen   - Voorzitter   Sinds 2012 
Jos Heeren    - Vice-Voorzitter   Sinds 2012 
Martijn Santbergen   - Penningmeester   Sinds 2013 
Rob Verbeek    - Secretaris   Sinds 2012 
Wendy Metske    - Bestuurslid   Sinds 2010 
Ralph van der Star   - Bestuurslid   Sinds 2013 
 
Ledenaantallen 2013: 
Januari: 29 
December: 44 
 
Activiteiten: 
Behalve de 2-jaarlijkse vergaderingen heeft het bestuur van de VLP zich bezig gehouden met, of het 
bijwonen van de volgende activiteiten: 

- Samenstellen van een campagne team 
- Inschrijving KvK 
- Opstellen statuten 
- Opstellen reglement commissie van beroep 
- Carnaval optocht 2013 
- Roosendaals Treffen 
- Aanpassen logo 
- Ontwerpen Huisstijl 
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Financieel jaaroverzicht 2013 
Vrije Liberale Partij Roosendaal 
 
 
Inkomsten: 
 

Banktegoed uit 2012 
Contributie 
Gift t.b.v. campagne 2014/2018 
Totaal inkomsten: 

€1375,- 
€1025,- 
€750,- 

€3150,- 
 
 
Uitgaven: 
 

Bank kosten 
Carnaval 
Internethosting 
Nieuwe website 
Campagnemateriaal 
Ledenvergaderingen 
Notaris 
Totaal uitgaven: 

€129,36 
€173,95 
€225,48 
€423,50 
€36,70 

€388,80 
€444,68 

€1822,47 
 
 
Eindsaldo 2013: €1327,53 
 
 
Opgesteld door Martijn Santbergen 
Penningmeester Vrije Liberale Partij 
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