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Het werk van de vereniging/Missie en Visie :

Over Lokaal Brabant
De provinciale partij Lokaal Brabant is zich nadrukkelijk aan het oriënteren op de toekomst.
Daarin is een nauwe samenwerking met Brabantse gemeentelijke lokale partijen
onontbeerlijk. Lokaal Brabant heeft tot doel het gesprek aangaan met gemeentelijke lokale
partijen. Enerzijds om kennis te maken en anderzijds om te weten te komen hoe waar
gemeentelijke lokale partijen behoefte aan hebben om hun rol in de gemeente waarin zij
actief zijn nog beter te kunnen vervullen. Daarnaast behartigen wij de belangen van
vereniging en bedrijven alsook bewoners van de provincie Noord-Brabant vooral voor
onderwerpen zoals ondermeer, verkeer ,vervoer, veiligheid, landbouw en cultuur.
Werkwijze van de partij
Bestuur en fractie van Lokaal Brabant zijn gescheiden organen. Bestuur is toehoorder bij
fractievergaderingen en de fractievoorzitter is toehoorder bij bestuursvergaderingen. Het
bestuur wil regionaal vertegenwoordigd zijn door de hele provincie. De bestuursleden zijn
regionaal verantwoordelijk voor het aangaan en onderhouden van contacten met
plaatselijke politieke partijen (bestaand of in oprichting) de achterban te vergroten. Bestuur
stelt een kandidatenlijst vast voor de verkiezingen en participeert in het opstellen van het
verkiezingsprogramma. Het bestuur ziet toe op de uitvoering van het verkiezingsprogramma
door de fractie. Voor de verdere invulling van het beleid verwijzen wij naar
het verkiezingsprogramma 2019-2023 en Manifest Lokaal Brabant. ( www.lokaalbrant.nl )

Wijze van inkomsten verwerving:
De vereniging kent partij en natuurlijke leden, ereleden.
Leden betalen een jaarlijkse contributie.
Partij en natuurlijke leden betalen jaarlijks contributie en de Statenleden en Burgerleden storten een
jaarlijkse bijdrage aan de vereniging. Genoemde contributies en vergoedingen worden (jaarlijks)
vastgesteld in een algemene ledenvergadering.
Daarnaast vragen we subsidie aan via Onafhankelijke Staten Fractie conform de wettelijke
regelgeving “wet financiering Politieke Partijen “( WFPP). Voor scholing , het organiseren van thema
avonden, werven van leden en uitvoering van bestuurstaken.

Beheer geld en vermogen:
Alle middelen die aan de vereniging toekomen worden weggezet op een lopende-, dan wel
spaarrekening.
Het bestuur van de vereniging is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en plichten kunnen worden gekend.
In het tweede kwartaal van elk kalenderjaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden,
waarin: Het bestuur rekening en verantwoording aflegt over het gevoerde beleid, de financiële
jaarstukken worden vastgesteld en de kascontrole commissie brengt rapport uit over het financiële
beheer.
Besteding gelden:
Financiële verantwoording
Het eerste boekjaar van de vereniging eindigt op 31 december 2018. Zie de onderstaand

LOKAAL BRABANT:
balans en W en V rekening in EUR
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Eigen Vermogen

WINST EN VERLIESREKENING 2018:
Bijdrage Lok.Part.
Kosten Verk.PS
Waarborg 2e K.Verk.
Kosten ledenbijk.
Website
Algemene kst.
Bestuurs kst.
Bankkosten
Tekort /Overschot

Totaal

723,00
98,50
84,99
-950,66

453,00
0
83,19
670,39

18.758,01

13000,00

Inkomsten:
Bijdrage OSF
Bijdrage OSF
Lokale partijen
Bijdrage Per.
Staten leden

11.250,00
2.500,00

1.750,00

500,00

0,00

18.758,01 13.000,00

VERMOGENSVERGELIJKING:
BEGINKAPITAAL
VERLIES
Eigen vermogen per 31 december
2018

4.330,22
-950,66

3.659,83
670,39

3.379,56

4.330,22

Uitgaven van en door de vereniging worden gedaan door de penningmeester die daarvoor is
bevoegd vanuit het bestuur.
Alle uitgaven worden vooraf dan wel achteraf in een bestuursvergadering besproken en
geaccordeerd.
Jaarlijks wordt een door de algemene ledenvergadering goedgekeurd bedrag op de spaarrekening
bijgeschreven, teneinde de kosten van de campagne voor de gemeenteraad verkiezingen te kunnen
bekostigen.
In het verkiezingsjaar wordt een begroting voor de verkiezingen opgesteld die de goedkeuring heeft
van de algemene ledenvergadering en waarover het bestuur van de vereniging verantwoording
aflegt.
Alle uitgaven hebben betrekking op het in stand houden van de vereniging, het kunnen uitvoeren van
het politieke programma en het verwerven van kennis en kunde teneinde het politieke en
bestuurlijke werk naar behoren te kunnen uitvoeren.
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