Tilburg 16 oktober 2019

Algemene informatie
Rechtsvorm……………………………………………….……………Vereniging
Statutaire naam……………………………………………..………….Lokaal Brabant
Provinciale Partij………………………………… ………… .………Lokaal Brabant
Zoeknaam……………………………………………………………….Lokaal Brabant
Profiel URL………………………………………………………………www.lokaalbrabant.nl
Statutaire zetel…………………………………………………………. Tilburg
KvK nummer…………………………………………………………….61999687
RSIN……………………………………………………………………. .854587627

Activiteiten………………………………………………………………Politieke Organisaties
De vereniging komt met alle democratische middelen op voor het algemeen belang en welzijn van de
inwoners en bedrijven van de Provincie Noord-Brabant alsook het ondersteunen van haar leden de Lokale
Politieke Partijen.
De vereniging wil dit bereiken door deel te nemen aan het besturen van de provincie Noord-Brabant met
gebruikmaking van alle politiek geledingen.
Doelstellingen

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.
Hoe wordt dit doel bereikt.

Vooral als netwerk organisatie van en voor de lokale politieke partijen
Lokaal Brabant is opgericht op 27 november 2014. Zij heeft nu 1 zetel en 2 burgerleden in de Provinciale
Staten van Noord-Brabant. Daarnaast is Lokaal Brabant actief in vele gemeenten om de politieke Partijen te
adviseren bij grensoverschrijdende aangelegenheden. Lokaal Brabant heeft 12 aangesloten partijen als lid en
ca 450 natuurlijke leden en 20 sympathiserende Lokale Partijen .Lokaal Brabant is aangesloten bij de
Onafhankelijke Staten Fractie ( 1e kamer) . Zij organiseert thema bijeenkomsten over, waterbeheer ,
geluidsoverlast van wegen en spoorwegen, landbouw etc.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen……………………………Politieke Partij
Subcategorie I……………………………………………………………Politieke partij
Subcategorie II…………………………………………………………..Algemeen
Subcategorie III…………………………………………………………..Algemeen

Organisatie / bestuurders
Aantal bestuursleden…………………………………………………….4
Is er een directie/ dagelijks bestuur…………………………………….Nee
Is er een persoon in dienst?..................................................Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?........................Nee
Naam Titel / functie Beloning…………………………………………

Voorzitter ,J.C.P van Gorp
………………………………… geen beloning
Secretaris , vacant ……………………………………………… geen beloning.
Penningmeester,M,A. van de Sande ………………………… geen beloning
Bestuurslid F.Smit………………………………………
geen beloning
……………………………………………………………..

Contact informatie
Bezoekadres…………………………………………………………….Biesveld 32 4891 NW Rijsbergen
Telefoonnummer…………………………………………………………0625165955
E – mailadres…………………………………………………………….rienvdsande@ziggo.nl

Financieel
Balans en de staat van baten en lasten met toelichting……………… zie beleidsplan.

Overig
Beleidsplan …………………………………………………………………zie bijlage
Doelgroep……………………………………………………………………Algemeen
Werelddeel…………………………………………………………………..Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet………………………………………………….Tot € 18.000,00
Lokaal Brabant E-mail: bestuur@lokaalbrabant. Kamer van koophandel : 61999687

Bank: NL19SNSB0907511155

