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Voorwoord
Beste leden van de Vrije Liberale Partij,
2020 was voor de VLP een bijzonder jaar. Een vreemd jaar dat in het teken stond van de corona maatregelen.
We hebben met ons allen de maatregelen in acht moeten nemen, wat een behoorlijk impact heeft gehad op
ons dagelijks leven, zowel privé, zakelijk als politiek. We hebben op politiek gebied ons zo goed als mogelijk
weten te profileren. We zijn erg zichtbaar geweest en hebben op verschillende onderwerpen onze bijdrage
kunnen leveren. Ondanks de moeilijke tijd een zeer goede prestatie. Daarnaast hebben we ook in 2020 de
groei van onze vereniging verder kunnen doorzetten.
Na de groei van 6 naar 7 zetels in 2019 hebben we in 2020 Eric de Regt
mogen verwelkomen als lid en fractielid binnen de VLP. Het bijzondere
hieraan was, dat Eric de overstap maakte als fractievoorzitter van de grootste
coalitiepartij in Roosendaal naar de VLP. Hiermee is onze fractie gegroeid
naar 8 zetels en zijn we de grootste politieke partij in Roosendaal.
Daarnaast zijn we in 2020 gestart met JONG VLP, een doelgroep die we graag
in ons midden hebben om ook hun mening te horen over wonen, werken en
leven in de gemeente Roosendaal. Al met al is ons ledenaantal opnieuw
toegenomen en we hopen deze groei ook in 2021 te kunnen continueren.
Vanwege de pandemie hebben we u in 2020 helaas niet fysiek kunnen
opzoeken in wijken of dorpen zoals wij dat gebruikelijk doen met onze ‘VLP
en Route’. Maar de mening van de inwoners werd zeker gehoord, dankzij de
inzet van de fractie en het communicatieteam. De VLP bleef ook in 2020
duidelijk in beeld.
Ook dit jaar, 2021, zijn wij op deze weg doorgegaan en hebben wij goede hoop dat de VLP nog groter gaat
worden en mooie resultaten zal boeken met ons raadswerk, en dat natuurlijk allemaal voor de inwoners van
de gemeente Roosendaal. Daarnaast zullen in 2021 de voorbereidingen starten voor de
gemeenteraadverkiezingen in 2022. Hierover meer in de ALV 2021.
Heeft u interesse om actief te worden binnen de VLP, laat het ons weten.
Heeft u goede ideeën, verbeteringen of feedback, dan horen wij dat graag.
Uw mening telt ook zeker weer in 2021!
Met liberale groet,
Namens het bestuur van de VLP,
Richard Machielsen, voorzitter
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Doelstelling
VLP Roosendaal is een vereniging die erop is gericht om door deelname aan de
gemeenteraadsverkiezingen invloed te krijgen op het gemeentebestuur in Roosendaal.

Beleidsplan
VLP Roosendaal 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 onze inkomen uit contributiegelden, giften van privépersonen
en inkomsten uit enkele advertenties. Ons vermogen wordt beheerd door de penningmeester, de
heer R.C. Heikoop. Het rekeningnummer van de bestuursrekening van VLP Roosendaal is: NL 52
RABO 0123558980.

2020
De in maart 2018 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
VLP Roosendaal te vergroten, gaan we ons laten zien met activiteiten in de straten en winkelcentra
in Roosendaal en haar dorpen. Ook op social media zijn we steeds actiever en beter bereikbaar. In
2020 is VLP Roosendaal uitgebreid met een eigen jongerenafdeling: JONG VLP. Ook deze leden
zetten zich in om de bekendheid van de partij met name onder jongeren te vergroten.
De afrekening en beschikbare budgetten worden na afrekening en goedkeuring van de leden
verantwoord in het jaarverslag van 2020.

Beloningsbeleid
De vereniging VLP Roosendaal wordt volledig gerund door vrijwilligers en keert derhalve geen
beloning uit aan bestuurders, werkgroepen of leden.
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Gebeurtenissen 2020
Op 1 juli 2020 heeft VLP Roosendaal Eric de Regt, Fractievoorzitter van de Roosendaalse Lijst, mogen
verwelkomen als 8ste raadslid en waardevolle toevoeging aan onze partij. Het maakte VLP
Roosendaal ook in één klap de grootste partij van Roosendaal, met nu 8 Raadsleden in de
Gemeenteraad.
Op 13 december 2020 heeft VLP Roosendaal zich verder uitgebreid met een eigen jongerenafdeling:
JONG VLP. Het biedt jongeren een uitgebreide ‘kijk in de keuken’ van VLP Roosendaal te nemen, een
kans om hun politieke interesses te verkennen en kennis te maken met het politieke speelveld. En
om hun gevraagde én ongevraagde advies te geven. Hiertoe is onder meer gelegenheid bij het
wekelijkse fractieberaad.

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. Ook zijn er gezamenlijke bestuur/fractievergaderingen belegd. Voorts
heeft het bestuur in 2020 een Algemene Ledenvergadering belegd die plaatsvond op 18-05-2020.
Hierin is Robin de Bakker officieel inaugureert als Secretaris van het Bestuur.

Bestuurssamenstelling
•
•
•
•
•
•
•

Richard Machielsen
Paul Francken
Jean-Paul van Oers
Ronald Heikoop
Ruud Martens
Jos Heeren
Robin de Bakker

- Voorzitter
- Vice-voorzitter
- Adviseur-Mediator
- Penningmeester
- Bestuurslid Communicatie
- Bestuurslid Fractie
- Secretaris

Fractiesamenstelling
•
•
•
•
•
•
•
•

Arwen van Gestel (Fractievoorzitter)
Evelien van der Star-Deijkers
Wilbert Brouwers
Jos Heeren
Gerard van Zalinge
Martijn Verbeek
Alex Raggers
Eric de Regt (sinds juli 2020)

Ledenaantal
Op 31-12-2020 telde VLP Roosendaal 52 betalende leden.
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Activiteiten
Behalve de Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur van VLP Roosendaal zich bezig gehouden
met de volgende activiteiten:

-

Mede-organisatie VLP en Route
Aanwezigheid Fractie avonden
Carnavalsoptocht
Website
Nieuwsbrief
Ledenwerving
Social Media
Campagneplan 2022
Gesprekken met Fractieleden
Opstellen van interne doelstellingen
Beleggen Bestuur/Fractievergadering
Creëren van een Jongerenafdeling
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Financieel Overzicht
w&v rekening
Inkomsten
Contributie
Giften
Correctie

€ 1.042
€ 3.856
€ 14

Totale inkomsten

€ 4.912

Resultaat

€ 3.371

Balans per 31 december 2018
2019
Activa
Passiva
Bank
€ 18.542
Eigen vermogen
Kas
€ 12
€ 18.554

€ 18.554

€ 18.554

Uitgaven
Bankkosten
Website
Campagne
Diverse
Correctie

€ 179
€ 157
€ 89
€ 1.085
€ 31

Totale uitgaven

€ 1.541

Balans per 31 december 2019
Activa
Bank
€ 21.912
Kas
€ 12

2020
Passiva
Eigen vermogen

€ 21.924

Financieel overzicht opgesteld door Ronald Heikoop, Penningmeester VLP Roosendaal.
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Ondertekening
Datum: 12-05-2021
Plaats: Roosendaal

Richard Machielsen, Voorzitter

Paul Francken, Vice-voorzitter

Ronald Heikoop, Penningmeester

Rabobank: NL52 RABO 0123558980
KvK: 50231545

