ANBI
De Politieke Vereniging Lijst Harry Bakker is vanaf 1 januari 2014 door de Belastingdienst
registratie aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het RISN/fiscaal
nummer van de Lijst Harry Bakker is 815 370 441. Het rekeningnummer van de Lijst Harry
Bakker is IBAN NL78 RABO 0109 7508 53.
Beloningsbeleid; bestuur en leden ontvangen geen beloning voor hun activiteiten; onkosten
worden vergoed.

BELEIDSPLAN
Hoofdactiviteiten:
- de inwoners van Drimmelen regelmatig haar opvattingen en gedachten onder de
aandacht brengen;
- stellen van kandidaten voor de gemeenteraad van Drimmelen en naar vermogen
bevorderen van de verkiezing van de gestelde kandidaten;
- vastleggen van haar concrete doelstellingen in een notitie van uitgangspunten en in het
verkiezingsprogramma;
- houden van ledenvergaderingen;
- jaarlijks houden van een openbare vergadering waarin de politieke situatie wordt
toegelicht;
- alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

JAARVERSLAG
Doelstelling. De vereniging stelt zich ten doel de burgers van de gemeente Drimmelen
intensief te betrekken bij en te laten participeren in allerhande vormen van openbaar bestuur
en maatschappelijke organisaties.
Bestuur. Op 31 december 2017 was de bestuurssamenstelling als volgt:
- Voorzitter: Otte Strouken-Busink.
- Secretaris: Joost Pieterman.
- Penningmeester: Ben Alderden.
Vergaderingen. De jaarlijkse algemene vergadering werd gehouden op 8 mei 2018.
Secretariaat. Tot de werkzaamheden op het secretariaat behoort de ledenadministratie. In de
voorbije periode is het ledental toegenomen.
Penningmeester. De inning van de zowel de contributie als de bijdrage van wethouders en
raadsleden verloopt naar wens. Beide worden tijdig overgemaakt.
Website. De website www.lijstharrybakker.nl actueel gehouden door de webmaster. Meer
dan in het verleden is gebruik gemaakt van de mogelijkheden ook actuele zaken te melden via
de website.

FINANCIËLE VERANTWOORDING
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017
Baten

Lasten

Fractiebijdragen
Contributies
Overige inkomsten
Nadelig saldo

7800,00
495,00
95,13
3255,83

Totaal

Secretariaat
Bank
Alg. ledenvergadering
Campagneteam
Onderhoud website
Overige uitgaven

11645,96

0,00
130,55
73,90
8456,76
1280,75
1704,00
11645,96

BALANS PER 31 DECEMBER 2017
Activa

Passiva

Banksaldo Rek. 109750853
Banksaldo Rek. 3156715786
Debiteuren

614,48
10240,04
65,00

Totaal

10919,52

Res. Campagneteam
Crediteuren
Eigen vermogen

1273,21
5199,99
4446,32
10919,52

