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1. INLEIDING 

April 2016 is de Stichting Netwerk Maasduinen nadat de VVD afdeling Gennep opgegaan 
was in het VVD Netwerk Maasduinen. De Stichting is opgericht met de volgende doelen:  

• Het realiseren van ondersteuning in de breedste zin, zowel ideëel als materieel, van 
de fractie van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (hierna te noemen VVD);  

• Het realiseren van ondersteuning in de breedste zin, zowel ideëel als materieel, van 
de VVD raads- en commissieleden in de Gemeente Gennep (hierna te noemen VVD 
fractie Gennep) en voorts al hetgeen met een en ander - rechtstreeks of zijdelings 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.  

In het beleidsplan voor de periode 2019 t/m 2022 zullen onder meer de volgende zaken aan 
de orde komen:  

• Activiteiten van de Stichting  
• Financieel beheer van de Stichting  

Dit beleidsplan loop gedurende de periode 2019 – 2022. In het voorgaande beleidsplan 
(periode 2017 - 2018) is vastgesteld dat nieuwe beleidsplannen parallel met de gemeentelijke 
raadsperioden zullen lopen. Met ingang van dit beleidsplan is deze periodisering ingezet.  

 
2. BESTUUR 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen:  

• Voorzitter: dhr. Bram Nijst  
• Penningmeester: dhr. Antoon Rodoe 
• Secretaris: dhr. Niels Willemsen  

De drie hierboven genoemde bestuursleden zijn de eerste bestuursleden van de Stichting. 
Bestuursleden van de stichting worden benoemd door een meerderheidsbesluit van de VVD 
fractie Gennep (raads- en burgerraadsleden in de gemeente Gennep).  

De Stichting zal geen enkel bestuurslid van de Stichting een financiële vergoeding uitbetalen 
voor zijn/haar activiteiten. Slechts kosten gemaakt voor en op verzoek van het bestuur kunnen 
voor vergoeding in aanmerking komen.  

 
3. ACTIVITEITEN 

Om de verspreiding van het liberale gedachtengoed te ondersteunen, en daarmee inhoud te 
geven aan het doel van de Stichting, organiseert de Stichting meerdere bijeenkomsten per 
jaar; netwerkbijeenkomsten, lezingen en presentaties, excursies, fundraising diners en 
informele activiteiten. Het is mogelijk dat enkele bijeenkomsten gecombineerd worden. 
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Tijdens deze bijeenkomsten zullen altijd (prominente) liberale gasten (o.a. politici en 
ondernemers) aanwezig zijn.  

Voor de uitvoering van deze activiteiten zijn primair een drietal coördinatoren in het leven 
geroepen, niet zijnde bestuursleden. Deze coördinatoren hebben ieder hun eigen 
takenpakket, te weten: permanente campagne, informele activiteiten en facilitaire zaken. Het 
bestuur besluit over de aanwijzing van deze coördinatoren.  

Tevens ondersteunt de Stichting, in het licht van de doelstelling, VVD-campagnes in Gennep 
financieel.  

 
4. FINANCIEEL  

Vanzelfsprekend informeert het bestuur haar donateurs regelmatig over de besteding van de 
donaties. Dit gebeurt zowel tijdens de bijeenkomsten als door middel van een periodieke 
mailing. Deze besteding vindt plaats op basis van concrete plannen die vanuit de Gennepse 
VVD bij het bestuur van de Stichting aangedragen worden. Achteraf informeert de Gennepse 
VVD het bestuur van de Stichting over de aanwending van de ter beschikking gestelde 
middelen.  

Het is het vaste voornemen van het bestuur om de ontvangen middelen telkens binnen enkele 
jaren aan te wenden voor de door het bestuur van de Gennepse VVD aangedragen plannen. 
Aangezien een belangrijk deel van die plannen betrekking heeft op activiteiten in de aanloop 
naar verkiezingen en er niet ieder jaar even veel verkiezingen plaatsvinden kan de 
daadwerkelijke aanwending enige jaren na ontvangst van de middelen zijn.  

 
5. CONTACTGEGEVENS  

RSIN 
8562.69.906  

Postadres 
Stichting Netwerk Maasduinen  
t.a.v. dhr. B.Q. Nijst 
Wilhelminastraat 30  
6595 AS Ottersum  

Website 
gennep.vvd.nl/maasduinen 

Email 
Stichtingnetwerkmaasduinen@vvdgennep.nl  

Bank 
NL31 ABNA 0504 8786 97 (ABN AMRO)  


