Jaarverslag 2018
Stichting Netwerk Maasduinen
1. Inleiding
De stichting is in april 2016 opgericht en 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 tweede jaar dat de uitgaven en inkomsten van de VVD-fractie in de
gemeenteraad Gennep ook over de stichting lopen. In dit jaarverslag van de stichting is
daarom ook het financieel verslag van de fractie integreert.

2. Bestuur
In 2018 heeft er een wisseling van het bestuur plaatsgevonden. Het jaar is de stichting we
begonnen met:
Voorzitter: dhr. Fred Knigge
Penningmeester: dhr. Antoon Rodoe
Bestuurslid: dhr. Bram Nijst
Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart is besloten tot een wisseling in het bestuur.
Per 14-12-2018 zijn bij de Kamer van Koophandel de volgende bestuursleden
ingeschreven:
Voorzitter: dhr. Bram Nijst
Secretaris: dhr. Niels Willemsen
Penningmeester: dhr. Antoon Rodoe
De stichting heeft geen enkel bestuurslid van de Stichting een financiële vergoeding
uitbetaald zijn activiteiten.

3. Activiteiten
Het coördinatieteam van de stichting heeft in 2018 vele activiteiten georganiseerd. Op vele
zaterdagen stond het team met de Goulash-Kanone met het thema ‘Bakkie Doen’ op de
zaterdagmarkt. Ook werd de Goulash-Kanone ingezet op de Gennepse braderie.
Ondersteund door giften kon de stichting ook een grote financiële bijdrage geven aan de
VVD-campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Nieuwe activiteiten in 2018 waren verder de fietstocht ‘Happen en Trappen’, de
wijnproeverij en het eerste ‘Politiek en Pils’ in oktober 2018.
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4. Financieel verslag
Overige giften
Fractievergoedingen
Fractievergoeding vorig jaren
Overige baten
Totaal inkomsten

753 €
1.440 €
271 €
1.056 €

Bankkosten
Overige kosten Stichting
Overleg fractie (in-/extern)
Communicatie fractie
Overige kosten
Gemeenteraadsverkiezingen
Totaal uitgaven

-126 €
-584 €
-679 €
-716 €
-426 €
-3.358 €

Fractie
Fractie
3.520 €

Saldo

1.711 €
Fractie
Fractie
Fractie
Fractie

-5.890 €

-1.948 €

-2.370 €

-237 €

Toelichting
Inkomsten
Van de gemeentelijke fractievergoeding krijgt de fractie in het jaar eerst 80%. Na de
afrekening krijgt de fractie dan nog een restbedrag voor het vorige jaar. De giften liggen
ongeveer net zo hoog als vorig jaar. De overige baten zijn duidelijk hoger door de
bijdrages uit nieuwe activiteiten zoals de wijnproeverij en ‘Happen en Trappen’.
Uitgaven
De onder fractiekosten geboekte bedragen zijn m.u.v. de bankkosten duidelijk lager als
vorig jaar. Om hoofdelijke aansprakelijkheid te vermijden, is helaas een relatief dure
zakelijke bankrekening nodig.
De hoge overige kosten Stichting komen door de bovengenoemde nieuwe activiteiten.
Doordat in de afgelopen jaren een mooie reserve opgebouwd kon worden, kon de stichting
in 2018 met veel geld de positieve campagne van de VVD Gennep ondersteunen, o.a.
voor campagnefilmpjes, advertenties en campagnemateriaal.

5. (Contact) gegevens Stichting
RSIN: 8562.69.906
Postadres per 14-12-2018:
Stichting Netwerk Maasduinen t.a.v. dhr. B. Nijst
Wilhelminastraat 30,
6595 AS Ottersum
Website: gennep.vvd.nl/maasduinen
Email: Stichtingnetwerkmaasduinen@vvdgennep.nl
Bank:
NL31 ABNA 0504 8786 97 (ABNAMRO)
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