
Politieke partij De Werkgroep is een zogenoemde Algemeen nut beogende instelling (ANBI)  

 Het RSIN nummer van De Werkgroep is 806978181 

 De Werkgroep verkrijgt haar financiële middelen uit bijdragen van leden en 
mandaatdragers (wethouder, raads- en commissieleden) en uit contributie van de leden. 

 De contributie van De Werkgroep bedraagt € 10,00 per jaar. 

 Functionarissen van De Werkgroep ontvangen geen vergoeding, maar kunnen gemaakte 
kosten declareren. 

 De penningmeester en de kascommissie leggen jaarlijks financiële verantwoording af 
aan de Algemene Ledenvergadering van De Werkgroep. 

Doelstelling 

De doelstelling van de vereniging is vastgelegd in artikel 3.1 van de statutenwijziging van 12 

augustus 1996. Artikel 3.1 luidt: ”De vereniging heeft ten doel als onafhankelijke politieke 

groepering de democratie, het welzijn en de solidariteit in Laarbeek te bevorderen.” 

Verslag activiteiten 2016 

In 2016 heeft De Werkgroep 10 voorbesprekingen georganiseerd. Die besprekingen worden 
om beurten in alle kernen van Laarbeek gehouden en zijn bedoeld voor leden van De 
Werkgroep, maar ook voor belangstellenden om hun inbreng te leveren voor de commissie- 
en raadsvergaderingen. In april hield De Werkgroep de jaarvergadering. Er werd een nieuw 
huishoudelijk reglement vastgesteld en de activiteiten van de fractie en de wethouder kregen 
ruime aandacht. Er werd al vooruit gekeken naar de verkiezingen van 2018. 

Beleidsplan 

Ook in de toekomst blijft De Werkgroep door middel van openbare voorbesprekingen de 
leden en belangstellenden betrekken bij het raadswerk. Het bestuur huurt een ruimte in een 
van de dorpshuizen en zorgt voor koffie en thee. In het licht van de verkiezingen van 2018 is 
er een aantal commissies gevormd om verschillende aspecten van die verkiezingen soepel 
te laten verlopen. Het stimuleren van de afzonderlijke kernen van de gemeente Laarbeek en 
daarbij een duurzaam en sociaal beleid blijft de leidraad voor de partij. Er is een reserve voor 
de kosten van de komende campagne. 

 

Staat van Inkomsten en Uitgaven 2015 en 2016 

       Inkomsten       Uitgaven     

 
2015 2016 

  
2015 2016 

       Contributies 324 317 
 

Bestuur 0 30 

Afdracht raadsleden 2015 2340 
 

Vergaderingen 660 913 

Rente 47 68 
 

Overige kosten 798 1881 

Overige 
 

500 
    

    
Resultaat 927 401 

 
2385 3225 

  
2385 3225 

 

 



 

Toelichting 

De raadsleden en wethouder van De Werkgroep dragen een maandelijkse bijdrage af, die 

door de helft voor vier jaar ineens is voldaan. 

De vergaderkosten zijn in 2016 hoger geweest als gevolg van een openbare forumavond. 

In de overige kosten is een eenmalig berdrag begrepen besteed aan deskundigheids-

bevordering van de fractieleden. 

Het resultaat wordt toegevoegd aan de reserve verkiezingen 2018. 


