Jaarverslag 2016
Stichting Netwerk Maasduinen
1. Inleiding
April 2016 is de Stichting Netwerk Maasduinen opgericht door Fred Knigge, raadslid
voor de VVD in de gemeente Gennep nadat de VVD-afdeling Gennep opgegaan was
in het VVD Netwerk Maasduinen. De Stichting is opgericht met het volgende doelen:
a. 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);
b. 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.
Door het langdurige proces om bij de ABNAMRO Bank een zakelijke rekening te
openen heeft de stichting in 2016 geen activiteiten ontplooid.
Vanaf 2017 zullen de uitgaven en inkomsten van de VVD-fractie in de gemeenteraad
Gennep ook over de stichting lopen.
Daarom is ervoor gekozen in dit jaarverslag van de stichting ook het financieel
verslag van de fractie te integreren.

2. Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestond in 2016 uit de volgende personen:
Voorzitter: dhr. Fred Knigge
Penningmeester: dhr. Antoon Rodoe
Bestuurslid: dhr. Bram Nijst
De Stichting heeft geen enkel bestuurslid van de Stichting een financiële vergoeding
uitbetaald zijn activiteiten.

3. Activiteiten
De stichting heeft in 2016 geen activiteiten georganiseerd. De grootste niet-reguliere
activiteit van de fractie was de actie ‘Bakkie Doen’ tijdens de Gennepse braderie.

4. Financieel verslag
4.1.
Staat van inkomsten en uitgaven
2.030 €

Totaal inkomsten
Beheerskosten Stichting
Overleg fractie (in-/extern)
Communicatie fractie
Opleidingen / cursussen
Overige kosten
Verkiezingskosten
Totaal uitgaven

41 €
770 €
526 €
0€
182 €
0€
1.519 €
511 €

Batig saldo
Toelichting

Inkomsten
Van donateurs is in 2016 totaal 25 € aan donaties ontvangen. De donateurslijst is bij
het bestuur op te vragen. Het resterende bedrag betreft de gemeentelijke
fractievergoeding.
Uitgaven
De grootste post is het interne en externe overleg van en door de fractie. Onder deze
post is ook de deelname aan de Gennepse Braderie met de actie Bakkie Doen
geboekt. Onder de post communicatiekosten vallen de website en de advertenties
van de fractie.

4.2.

Balans per 31 december 2016

Totaal vermogen 31 december 2015
Batig saldo 2016
Totaal vermogen 31 december 2016

3.838 €
510 €
4.348 €

Toelichting
Een belangrijk deel van het saldo betreft een niet uitgegeven deel van de
fractievergoeding 2016 die volgens de regels in 2017 uitgegeven moet worden. De
rest van het vermogen is gereserveerd voor de uitgaven voor de verkiezingen in
2017 en 2018. De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

5. (Contact) gegevens Stichting
RSIN: 8562.69.906
Postadres:
Stichting Netwerk Maasduinen t.a.v. dhr. Knigge
Kasteelstraat 18b
6598 BJ Heijen

Website: gennep.vvd.nl/maasduinen
Email: Stichtingnetwerkmaasduinen@vvdgennep.nl
Bank:
NL31 ABNA 0504 8786 97 (ABN AMRO)

