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Jaarverslag 2017 

Stichting Netwerk Maasduinen 

1. Inleiding 

Na de oprichting van de stichting in april 2016 is 2017 het eerste jaar met activiteiten 

geweest. De Stichting heeft de 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. 

Dit jaar is ook het eerste jaar dat 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 een tweetal activiteiten bij de Tweede Kamerverkiezingen 
georganiseerd. Dat was enerzijds het bezoek van minister Stef Blok op 11 maart en 
anderzijds een verkiezingsavond voor nieuwe leden van de VVD op 15 maart. 

Ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 heeft de stichting de 
aankoop van een veldkeuken en de ombouw van deze keuken tot Goulash Kanone 
gefinancierd. 
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4. Financieel verslag 

4.1. Staat van inkomsten en uitgaven 

Giften Vrienden Maasduinen 80 €

Overige giften 559 €

Fractievergoedingen 1.440 €

Fractievergoeding vorig jaren 193 €

Overige baten 300 €

Totaal inkomsten 2.572 €

Bankkosten -125 €

Overleg fractie (in-/extern) -276 €

Communicatie fractie -1.310 €

Landelijke verkiezingen -153 €

Gemeenteraadsverkiezingen -895 €

Totaal uitgaven -2.758 €

Saldo -186 €  

Toelichting 

Inkomsten 
Gepland was een grotere groep ‘Vrienden van Maasduinen’. Doordat er in 2017 echter 
geen grotere binnen-activiteit was, hebben zich maar 4 mensen aangemeld als ‘Vriend’. 
Gelukkig had de stichting dit meer als gecompenseerd door duidelijk hoger als geplande 
overige giften. Van de gemeentelijke fractievergoeding krijgt de fractie in het jaar eerst 
80%. Na de afrekening krijgt de fractie dan nog een restbedrag, zoals in 2017 voor 2015. 

Uitgaven 
Door de samenvoeging van alle afdelingen in noordelijk Noord Limburg en het Land van 
Cuijk tot het Netwerk Maasduinen, was er geen ‘Gennepse’ rekening via de VVD meer. 
O.a. daarom is een nieuwe stichting opgericht en daarvoor een zakelijke rekening bij de 
ABNAMRO geopend. De zakelijke rekening was ook nodig om de persoonlijke 
aansprakelijkheid bij normale rekeningen te vermijden. Daardoor ontstaan er dit jaar voor 
het eerst bankkosten. 
In de post “Overleg fractie (in/extern)” zijn alle kosten geboekt van de gesprekken met 
plaatselijke organisaties en burgers. Ook de deelname aan de Braderie waar we voor de 
tweede keer met de Bakkie Doen Truck stonden valt onder deze post.  
In 2017 hebben we onze communicatie-activiteiten duidelijk verhoogd omdat het door de 
problemen met de lokale omroep en de organisatorische veranderingen bij de Gennepse 
krant het steeds moeilijker wordt meldingen te plaatsen. Daarom hebben we ervoor 
gekozen inhoudelijke advertenties in dorpsblaadjes te zetten. 

Alleen de uitgavenposten “Bankkosten”, “Overleg fractie (in/extern)” en “Communicatie 
fractie” zijn ten laste van de gemeentelijke fractievergoeding gegaan. Een toelichting voor 
de overige posten staat in het hoofdstuk “Activiteiten”. 
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4.2. Balans per 31 december 2017 

Totaal vermogen 31 december 2016  4.049 € 
Nadelig saldo 2017    -  186 € 
Totaal vermogen 31 december 2017  3.863 €  

Toelichting 

Het nadelig saldo wordt veroorzaakt doordat in 2017 kosten voor de Gemeenteraads-
verkiezingen 2018 gemaakt zijn. Op dit moment wordt niet verwacht dat een deel van de 
fractievergoeding 2017 terugbetaald moet worden. Daarom is daarvoor geen reserve 
opgenomen. Het totale vermogen is gereserveerd voor de uitgaven voor de verkiezingen 
in 2018. De totale vermogen is daarom op een bankrekening. 

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) 
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