Gemeente Belangen Smilde - Beilen – Westerbork
Ingeschreven bij de KvK. Onder de naam Gemeentebel Smilde-Beilen-Westerbork onder nummer: KvK
40048134. Geregisteerd op Van Veen’s Park 4 9422 HS Smilde. RSIN= 8063 05 022
Het postadres / bezoekadres is: Zandmeer 15 9422 JJ te Smilde.
Doelstelling:
1. De vereniging stelt zich ten doel om de belangen van de inwoners van de gemeente Midden- Drenthe te
behartigen.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door deel te nemen aan de verkiezingen voor de raad van de gemeente
Midden Drenthe en te trachten één of meer zetels in de raad van de gemeente Midden Drenthe te verkrijgen.
Beleidsplan:
Onze vereniging is een politieke vereniging, die de belangen van de inwoners van de gemeente Midden
Drenthe in woord en geschrift vertegenwoordigt in de gemeenteraad.
Onze vereniging is buiten de fractievergoeding, die wordt ontvangen van de gemeente Midden Drenthe,
afhankelijk van giften, donaties en/of legaten.
Indien sympathisanten dat wensen kunnen zij ons middels een schenking, donatie of een legaat in onze
werkzaamheden ondersteunen.
Daarbij zullen bedragen, die door de wetgever als te verantwoorden zijn aangemerkt, bij diezelfde wetgever
worden gemeld.
De vereniging heeft een penningmeester welke nauwgezet de financiële gegevens verwerkt.
De vereniging zal de bestedingen van zijn inkomsten hoofdzakelijk doelmatig aanwenden voor
fractievergaderingen, instructies, verkiezingen en andere politieke bijeenkomsten.
Bestuur:
De voorzitter van het bestuur is vacant wegens overlijden van de heer Joh. Klok. De heer C.Ch. De Haas is
alg.adj. En is verder verantwoordelijk voor het politieke functioneren van de fractie in de raad als
fractievoorzitter en leidt de vergaderingen en bijeenkomsten.
De secretaris, onderhoud de schriftelijke contacten met leden en niet leden, inwoners, collegae van andere
politieke partijen en de gemeente en provincie. Ook stelt hij/zij het vergaderschema op.
De penningmeester beheert de financiële administratie en houdt daarmee toezicht op de ontvangsten en
uitgaven van de vereniging.
De bestuursfunctie van secretaris / penningmeester wordt ingevuld door mevr. J.D.J.M. Kuik.
Beloningen:
Er worden geen beloningen verricht, zij het, dat incidentele reis/onkosten kunnen worden vergoed.
Uitgeoefende activiteiten:
Onze vereniging is sinds mei 1970 opgericht en is dagelijks politiek actief.

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 bezet onze vereniging twee raadszetels in de gemeente
Midden Drenthe.
Financiële verantwoording:
Elk jaar zal Gemeente Belangen Smilde – Beilen – Westerbork voor de zesde maand (juni) van het lopende
jaar de volgende informatie op het internet publiceren:

2015
Periode
aantal ontvangen giften
en de hoogte daarvan
Overzicht van bijdragen > € 4500,--

Namens het bestuur, Joyce Kuik

01-01-2015 t/m 31-12-2015
1
€ 2.000,00
geen

