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Jaarverslag 2020 

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. 

In dit jaarverslag van de stichting is ook het financieel verslag van de fractie integreert.  

2. 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. (Contact) gegevens Stichting 

RSIN: 8562.69.906   

Postadres: 
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)  

4. Activiteiten 

Het coördinatieteam van de stichting was van plan in 2020 weer vele activiteiten te 
organiseren. Dat lukte alleen in de eerste maanden van het jaar. Traditionele activiteiten al 
het ‘Bakkie Doen’, de deelname aan de Gennepse braderie, de fietstocht ‘Happen en 
Trappen’ moesten uitvallen. Nieuw in 2020 was de VVD Stammtisch die echter maar 2 
keer door kon gaan. 

https://gennep.vvd.nl/info/1718/stichting-netwerk-maasduinen
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5. Financieel verslag 

Fraktie

Overige giften 1.450 €

Fractievergoedingen 1.560 € 1.560 €

Fractievergoeding vorig jaren 895 € 895 €

Overige baten 713 €

Reservering 500 €

Totaal inkomsten 5.117 € 2.455 €

Bankkosten -134 € -134 €

Overige kosten Stichting -618 €

Overleg fractie (in-/extern) -672 € -359 €

Communicatie fractie -2.142 € -916 €

Opleidingen / cursussen 0 € 0 €

Overige kosten -358 € -72 €

Verkiezingen 0 €

Totaal uitgaven -3.925 € -1.481 €

Saldo 1.192 € 974 €  

Toelichting 

Inkomsten 
Doordat de VVD minder zichtbaar was viel de post overige giften ongeveer 500 € lager uit 
als in 2019. 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.  
In de post “Overige Baten” zijn twee declaraties bij de VVD Maasland voor regionale 
evenementen uit 2019.  

Uitgaven 
De jaarlijkse kosten voor het onderhoud van de rotonde Siebengewaldseweg / 
Hommersumseweg worden uit de reserve genomen. Door Corona werd er veel minder 
overlegd als in 2019 en daardoor viel de post “Overleg fractie” duidelijk lager uit. Ook 
daardoor moest de VVD Gennep duidelijk meer online communiceren.  
In 2020 waren er geen verkiezingen, zodat het positieve resultaat gereserveerd kan 
worden voor de Tweede Kamer verkiezingen in 2021 en de gemeenteraadsverkiezingen in 
2022. 


