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Voorwoord van de voorzitter: 
Beste leden, 

Het is alweer bijna een half jaar geleden dat 2021 achter ons lag. 

Toch is het goed om nog eens terug te blikken op dit belangrijke 

jaar waarin veel werk is verzet als voorbereiding op de 

gemeenteraadverkiezingen van maart 2022. 

2021 was voor VLP Roosendaal een jaar dat vooral in het teken 

stond van de voorbereidingen voor de verkiezingscampagne. 

Daarnaast was het voor ons ook, opnieuw, een jaar van groei, niet 

alleen qua ledental maar zeker ook op gebied van 

professionalisering, ontwikkeling en teamspirit. 

Dankzij de inzet van velen is zowel de voorbereiding als de 

uitvoering van de campagne succesvol geweest: reeds voor de 

zomer van 2021 zijn de voorbereidingen gestart en tegen de 

winter lagen de teksten voor flyers, de foto’s voor posters, het 

verkiezingsprogramma en vele andere zaken al klaar. Teamwork! Daar kunnen we trots op zijn.  

Als VLP Roosendaal lieten we ons het hele jaar zien: op straat met onze VLP en Route, op social 

media, via onze nieuwsbrief en website en natuurlijk in de pers. En dat bleef niet onopgemerkt bij de 

inwoners  van Roosendaal en haar dorpen. 

Ook in 2021 is het ledental gegroeid en sloten weer meer mensen zich enthousiast bij ons aan. Ook 

jongeren weten hun weg naar VLP Roosendaal te vinden, een positieve ontwikkeling. 

Al met al hebben we in 2021 met z’n allen hard aan de weg getimmerd, op alle fronten, met als doel 

de grootste partij van Roosendaal te worden zodat wij meer voor de inwoners kunnen gaan 

betekenen. 

Dat doel is bereikt na de verkiezingen van maart 2022. De kiezer heeft beslist: wij zijn nu de grootste 

partij met 11 zetels en moeten onze beloftes gaan waarmaken! Wij hebben er alle vertrouwen in dat 

we dit als team gaan doen, samen voor en met de inwoners van Roosendaal en haar dorpen. 

Uw mening telt ook zeker weer in 2022! 

Met vriendelijke liberale groet,  
Namens het bestuur van VLP Roosendaal,  
 
Richard Machielsen, bestuursvoorzitter 
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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. Ons doel is 
om tijdens de verkiezingen in 2022 de grootste partij te worden. 
 

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. Ook laten we onszelf steeds meer en breder zien op social media. 
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.  

2021 
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 
2021 is VLP Roosendaal steeds meer energie gaan stoppen in de campagne voor de naderende 
verkiezingen. De corona maatregelen werden gelukkig steeds meer afgeschaald, waardoor wij ook 
steeds meer actiever en zichtbaarder op straat konden zijn. 
De afrekening en beschikbare budgetten worden na afrekening en goedkeuring van de leden 
verantwoord in het jaarverslag van 2021.  
 

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 2021 
2021 was het jaar dat Nederland langzaam weer “van het slot af” ging. Hierdoor konden we meer 
zichtbaar zijn buiten, en ons beter inzetten van de inwoners van gemeente. Ook hebben er 2 
algemene ledenvergaderingen (ALV’s) plaatsgevonden, namelijk op 17-05-2021 en 04-12-2021. De 
ALV van 04-12-2021 was ook de eerste ALV die weer fysiek plaats mocht vinden, wat iedereen 
bijzonder goed beviel, zeker zo kort voor de naderende verkiezingen. 
2021 was ook het jaar dat de campagne echt vleugels kreeg. Op zeer professionele wijze zijn 
gespecialiseerde teams aan de slag gegaan om de campagne van VLP Roosendaal de grootste en 
meest zichtbare van de gemeente Roosendaal te maken.  
 

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 2021 2 Algemene Ledenvergaderingen belegd die plaatsvonden op 17-05-2021 
en op 04-12-2021.  
 

Bestuurssamenstelling 
• Richard Machielsen   - Voorzitter    sinds 2018 

• Paul Francken    - Vice-voorzitter   sinds 2018 

• Jean-Paul van Oers   - Adviseur-Mediator   sinds 2015 

• Ronald Heikoop   - Penningmeester   sinds 2018 

• Ruud Martens    - Bestuurslid Communicatie  sinds 2018 

• Jos Heeren    - Bestuurslid Fractie   sinds 2018 

• Robin de Bakker   - Secretaris    sinds 2020 
 

Fractiesamenstelling 
• Arwen van Gestel (Fractievoorzitter) 

• Evelien van der Star-Deijkers 

• Wilbert Brouwers 

• Jos Heeren 

• Gerard van Zalinge 

• Martijn Verbeek 

• Alex Raggers  

• Eric de Regt  
 

Ledenaantal 
Op 31-12-2021 telde VLP Roosendaal 58 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 
- Opstarten en begeleiden van gespecialiseerde campagneteams.  
- Gesprekken met Fractieleden 
- Opstellen van interne doelstellingen 
- Beleggen Bestuur/Fractievergadering 
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Financieel Overzicht 
 

 
Financieel overzicht opgesteld door Ronald Heikoop, Penningmeester VLP Roosendaal. 
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Ondertekening 
 
Datum: 30-05-2022 
Plaats: Roosendaal 
 
 

Richard Machielsen, Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Paul Francken, Vice-voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ronald Heikoop, Penningmeester 
 
 
 
 
 
 
 

 


