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Voorwoord van de voorzitter:

Beste leden van de VLP,
Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de VLP. In het jaarverslag komen de gebeurtenissen uit
het jaar 2015 voorbij alsmede de financiële verantwoording over dit jaar.
Zoals u weet, is in 2015 het bestuur gewijzigd. Wij willen van deze mogelijkheid gebruik
maken om het oude bestuur te danken voor alle inzet en toewijding aan de partij. Richard, Ralph, Martijn en Wendy,
nogmaals bedankt!
In 2015 zijn er binnen de partij enkele strubbelingen geweest die zorgden voor de nodige onrust. De eerste
doelstelling van het huidige bestuur was dan ook rust brengen in de partij. Hier zijn wij in geslaagd en de partij bevindt
zich weer in een rustig vaarwater.
Eén van de stappen die wij hiervoor hebben ondernomen, is heldere communicatie met de fractieleden. Wij hebben
met ieder fractielid gesproken over de verwachtingen over en weer alsmede hun visie over de VLP. Helaas besloot
Rogier Verhoeven om onze partij te verlaten en zelf verder te gaan binnen de Gemeenteraad. Wij wensen Rogier
succes toe in zijn nieuwe partij.
Naast de gesprekken met de fractieleden heeft het bestuur een nieuwsbrief in het leven geroepen. Op deze wijze
communiceren wij tussentijds met de leden en blijven leden en geïnteresseerden op de hoogte van onze partij.
De externe communicatie is tevens verbeterd doordat de website, Facebook en Twitter met enige regelmaat worden
geupdate.
Naast onze eerste doelstelling, rust binnen de partij, hebben wij als middellange doelstelling ‘ledenwerving, opstellen
nieuwe statuten en reglementen, in het leven roepen van commissies en de verkiezingen van 2018’. Om deze doelen
te bereiken, hebben wij nieuwe leden geworven door actieve benadering van inwoners, in 2015 hebben we 5 nieuwe
leden gekregen, oproepen voor deelname in commissies geplaatst (aanmelden is nog steeds mogelijk) en een
campagnecommissie 2018 opgericht. In 2016 gaan wij hier uiteraard mee verder.
De doelstelling op de lange termijn is om de grootste politieke partij binnen Roosendaal te worden.
Wij hebben ons eerste bestuursjaar met veel plezier beleefd en gaan in 2016 weer met veel enthousiasme voor u aan
de slag. Mocht u nog ideeën voor ons hebben of interesse hebben om actief te worden binnen de VLP, neem dan
contact met ons op! Uw mening telt immers bij de VLP.
Met liberale groet,
Namens het bestuur van de VLP
Evelien Deijkers
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 deelname aan de gemeenteraad.
Wij verkrijgen ons inkomen uit contributiegelden, giften van privépersonen en inkomsten uit
enkele advertenties. Ons vermogen wordt beheerd door de penningmeester de heer H.G.J Claassens.
Het rekeningnummer van de VLP is: NL 52 RABO 0123558980.

2016
De in maart 2014 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 ons laten zien met activiteiten in de straten en
winkelcentra in Roosendaal en haar dorpen.
De afrekening en beschikbare budgetten worden na afrekening en goedkeuring van de leden verantwoord
in het jaarverslag van 2016.

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

Gebeurtenissen 2015
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 2015 een ledenvergadering belegd, te weten op 19 mei 2015.
Tijdens deze ledenvergadering zijn er helaas een aantal leden geweest die hun lidmaatschap hebben opgezegd.
Fractie
Op 31-09-2015 heeft Rogier Verhoeven besloten om te stoppen als raadslid voor de VLP.

Bestuurssamenstelling
In de ledenvergadering van februari 2015 zijn Richard Machielsen, Ralph van der Star, Martijn Santbergen en
Wendy Metske afgetreden als bestuursleden en zijn Evelien Deijkers, Jean Paul van Oers, Henk Claassens en
Lizette van Eijkeren toegetreden tot het bestuur.
Evelien Deijkers
Jean Paul van Oers
Henk Claassens
Ronald Heikoop
Lizette van Eijkeren

- Voorzitter
- Vicevoorzitter
- Penningmeester
- Secretaris
- Bestuurslid Communicatie & PR

Fractiesamenstelling
Raadsleden
o Arwen van Gestel
o John Hertogh
o Jos Heeren
o Wilbert Brouwers
o Rogier Verhoeven

(tot 31-09-2015)

Burgerraadsleden
o Trudy van Reusel
o Martijn Verbeek
Fractieondersteuner
o Olaf Mouwen

Ledenaantallen
In 2015 telde de VLP 39 betalende leden.

Sinds 2015
Sinds 2015
Sinds 2015
Sinds 2014
Sinds 2015

Activiteiten
Behalve de ledenvergadering heeft het bestuur van de VLP zich bezig gehouden met de volgende activiteiten:

o Aanwezigheid op Roosendaals Treffen (september 2015)
• Stemming Stadskantoor
o Mede-organisatie Enquête Tolberg (november 2015)
• Ontsluiting Tolberg
o Opstarten campagnecommissie verkiezingen 2018
o Inschrijving KvK gewijzigd
o Nieuwsbrief
o Ledenwerving
o Sociale Media
o Gesprekken met fractieleden
o Opstellen van interne doelstellingen

Financieel jaarverslag 2015
INKOMSTEN

UITGAVEN

Reservering 2014-2018
Beginsaldo 01-01-2015
Contributie 2014/2015
Contributie 2016

€ 2.550,00
€ 379.55
€ 825,00
€ 200,00

Totaal

€ 3.614.55

Activa
Bank
Totaal

Activa
Bank
Totaal

€
€
€
€
€
€

152.47
300.23
15.00
1.80
351.90
821.40

Balans per 31 december 2015
Passiva
€ 3.114,14 Eigen vermogen
Reservering
€ 3.114,14 Totaal

€ 564,14
€ 2.550,00
€ 3.114,14

Balans per 31 december 2014
Passiva
2.929,55 Eigen vermogen
Reservering
€2.929.55 Totaal

379.55
€ 2.550,00
€2.929,55

Opgesteld door Henk Claassens
Penningmeester Vrije Liberale Partij
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