
 

 

 
 
 

Jaarverslag 2014 
VLP Roosendaal 

 

  



 

 

Inhoudsopgave 
 
 
Voorwoord   pagina 3 
 
Doelstelling   pagina 4 
Beleidsplan   pagina 4 
2015    pagina 4 
Begrotingsbeleid   pagina 4 
 
Gebeurtenissen 2014  pagina 5 
Bestuurssamenstelling  pagina 5 
 
Financieel overzicht  pagina 6 
 
Ondertekening   pagina 7 
  



 

 

Voorwoord van de voorzitter: 

 

 
 
Geachte lezer, 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Vrije Liberale Partij (VLP). 

 

Het verslag bestaat uit een overzicht van de partij alsmede van de activiteiten en de jaarrekening. 

Deze financiële stand van zaken staat los van de gemeentegelden, bedoeld voor de fractie . 

 

In het jaar 2014 heeft de VLP voor de eerste keer meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezing in 

de gemeente Roosendaal. Na een intensieve periode van voorbereidingen en de nodige 

campagnevoering is de VLP uitgekomen op een zetelaantal van 5. Dit is voor een nieuwe partij 

uitzonderlijk hoog te noemen. We doen met dit zetelaantal direct mee met de grotere partijen in 

Roosendaal. Helaas heeft onze winst zich niet kunnen omzetten in een plaats binnen de coalitie. 

Deze plaats bleek op voorhand al te zijn vergeven. Toch zijn wij van mening dat vier jaar 

oppositie voeren niet slecht hoeft te zijn voor de VLP. Wat we wel geleerd hebben in deze 

periode is, dat we met name moeten samenwerken. Samenwerken met wethouders, coalitie en 

vooral ook met andere partijen. 

  

Verder is er een aanzet gedaan om de interne zaken op orde te krijgen. Bedoeld was om een 

fractiereglement op te stellen en de statuten te laten updaten. Echter, door meningsverschillen 

tussen bestuur en de werkgroep zijn de werkzaamheden beëindigd door de werkgroep. 

 

  

Met liberale groet, 

  

Richard Machielsen 

Voorzitter  



 

 

 
Doelstelling 
De VLP is een vereniging die erop gericht is om door deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen 
invloed te krijgen op het gemeentebestuur in Roosendaal 
 

Beleidsplan 
De VLP neemt deel aan de gemeenteraadsverkiezingen om invloed te krijgen op het 
gemeentebestuur van Roosendaal. Dit doen wij middels campagne voeren, debatteren en de zittende  
fractie. Wij verkrijgen ons inkomen uit contributiegelden, giften van privépersonen en inkomsten uit 
enkele advertenties. Ons vermogen wordt beheerd door de penningmeester de heer M.A.J. Santbergen. 
Het rekeningnummer van de VLP is: NL 52 RABO 0123558980. 
 

2015 
De in maart verkozen raadsleden gaan in hun functie als raadslid op pad om de bewoners uit de gemeente 
Roosendaal naar goed vermogen te vertegenwoordigen. 
Om de naamsbekendheid van de VLP te vergroten gaan we weer deelnemen aan de Carnavalsoptocht van  
Tullepetaonestad. 
 
De afrekening en beschikbare budgetten worden na afrekening en goedkeuring van de leden verantwoord 
in het jaarverslag van 2015. 
 

Beloningsbeleid 
De vereniging VLP wordt volledig gerund door vrijwilligers en keert derhalve geen beloning uit aan 
bestuurders, werkgroepen of leden. 
 
  



 

 

Gebeurtenissen 2014 
 
Vergaderingen 
Het bestuur kwam voor de reguliere vergaderingen één keer in de zes weken bijeen met minimaal 
vier bestuursleden. 
Tussentijds zijn zo nodig extra bestuursvergaderingen ingelast met minimaal 4 aanwezige bestuursleden. 
 
Voorts heeft het bestuur in 2014 twee ledenvergaderingen belegd, te weten op 15 mei 2014 en  
15 december 2014. 
 
 

Bestuurssamenstelling 
In de ledenvergadering van februari 2014 is Rob Verbeek afgetreden als bestuurslid en is Ronald Heikoop 
toegetreden als Secretaris.  
 
Richard Machielsen    - Voorzitter  Sinds 2012 
Ralph van der Star    - Vice-Voorzitter  Sinds 2013 
Martijn Santbergen    - Penninmeester  Sinds 2013 
Ronald Heikoop    - Secretaris  Sinds 2014 
Wendy Metske    - Bestuurslid  Sinds 2010 
 

Fractiesamenstelling 
Raadsleden 

- Arwen van Gestel 
- Rogier Verhoeven 
- John Hertogh 
- Jos Heeren 
- Wilbert Brouwers 
 

Burgerraadslid 
- Trudy van Reusel 

 

Ledenaantallen 
In December 2014 telde de VLP 38 betalende leden. 
 

Activiteiten  
Behalve de 2 ledenvergaderingen heeft het bestuur van de VLP zich bezig gehouden met, of het bijwonen van 
de volgende activiteiten: 

- Campagne gemeenteraadsverkiezingen 2014 
o Flyeren op de markt bij de parkeergarages 
o Flyeren op de wijkcentrums 
o Huis-aan-huis flyeren 
 



 

 

o Bijwonen van debatten 
▪ Parotia debat 
▪ Dorpen debat 
▪ ZLTO debat 
▪ Lijsttrekkers debat Zuid-West TV 

o Enquête Tolberg  
o VLP Krant 

- Werkgroep Statuten opgestart en beëindigd  
- Werkgroep Evaluatie Campagne 
- Inschrijving KvK gewijzigd 
- Carnavalsoptocht 2014 

o Buttons en stickers gemaakt en uitgedeeld 
- Sociale Media 
- Advertenties geplaatst in de  bode 

 
Financieel jaarverslag 2014 
 

Inkomsten 
  

Uitgaven 
 In kas van 2013 € 1.327,53 

 
Kosten bank € 142,44 

Campagnebijdrage fractieleden 2014-2018 € 6.750,00 
 

Ledenvergaderingen € 201,60 

Fractiebijdrages 2010-2014 € 4.830,38 
 

Carnaval € 1.303,70 

Contributie leden € 1.025,00 
 

Overig € 5,97 

Giften algemeen € 100,00 
 

Facebook € 576,82 

Advertentie inkomsten € 600,00 
 

Drukwerk € 2.447,25 

Gefactureerd promotiemateriaal € 220,00 
 

Ontwerpkosten € 514,25 

Gefactureerde facebook promoties € 15,00 
 

Promotieartikelen € 1.837,67 

   
Persconferentie € 125,50 

Fractiebijdrage 2014-2018 € 2.550,00 
 

Vidiled € 302,50 

   
Abri's € 2.928,20 

   
Verkiezingskrant € 2.222,77 

   
Verkiezingsavond € 705,75 

   
Advertentiekosten € 1.173,94 

     Totaal € 17.417,91 
 

Totaal € 14.488,36 

     

   
Resultaat € 2.929,55 

   
Gereserveerd campagne 2018-2022 € 2.550,00 

   
Beschikbaar eind 2014 € 379,55 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


