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Voorwoord van de voorzitter
In dit jaarverslag behandelen we twee jaar de Vereniging Leefbaar Dronten, dat van 2017 en 2018. Tot op heden heeft, door de
omstandigheden van het moment, nog geen behandeling van het jaar 2017 plaatsgevonden. In de afgelopen periode is heel veel
gebeurd. Positieve zaken maar ook vervelende dingen. Enige uitleg is wellicht wenselijk:
Leefbaar Dronten is een lokale politieke partij, dat, geheel haar eigen politiek kan voeren zonder last en ruggespraak van welke
landelijke politieke stroming dan ook en dat biedt ruimte om geheel eigen ideeën te ontwikkelen. Het betekent echter ook dat een
dergelijke lokale politieke partij de eigen organisatie goed moet regelen. Landelijke partijen hebben een statuut en reglementen waar
ook lokale afdelingen aan dienen te voldoen.
Leefbaar Dronten had, behalve de statuten, nog niets formeel geregeld. In de fractie werd met regelmaat aangedrongen op een
nadere uitwerking van de organisatie van de partij, maar daar is het toen bij gebleven. Dat heeft de partij later opgebroken en is er
een heel lastige situatie ontstaan.
In het najaar van 2017 heeft het gehele bestuur, bestaande uit de heren Kemps, Bakker en van der Zon, het besluit genomen om te
stoppen. Zij herkende zichzelf niet zo goed meer in het beleid van LD, zo was de motivatie. Natuurlijk werd dat besluit gerespecteerd,
maar het leverde wel een bestuursvacuüm op dat moest worden opgelost.
Aan het einde van 2017 was duidelijk geworden dat een nieuw bestuur, bestaande uit mevr. Marian Plasschaert en de heren Ad Streng
en Gerard Teuben, zou worden gevormd op voorspraak van de fractievoorzitter Jan Ammerlaan.
In de aanloop naar de verkiezingen op 22 maart 2018 ontstond er een situatie van wederzijds wantrouwen tussen de beoogde
fractieleden en het pas gevormde bestuur. Het voert te ver om in te gaan op details, maar ook dit nieuwe bestuur heeft in een brief
aan de leden aangegeven met de werkzaamheden te zullen stoppen met ingang van 12 mei 2018.
De leden van de fractie vonden het noodzakelijk om in te grijpen en uit hun midden stelden zich een aantal personen zich, als interim
bestuurders, beschikbaar. Op 18 juni 2018 heeft de Algemene Ledenvergadering het bestuur als ad interim-bestuur, verkozen. Dit
bestuur
a.i. is direct begonnen met de voorbereidingen voor een nieuwe organisatie en een nieuw statuut. Ook het vormen van een nieuw
bestuur op basis van de profielschets behoorde tot de taak.
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Thans zijn de schetsen van de nieuwe organisatie van Leefbaar Dronten gereed. Er is een geheel nieuw statuut gemaakt, een
profielschets voor nieuwe bestuursleden, een Huishoudelijk Reglement en een Fractiereglement, dat ter beoordeling aan de leden zal
worden voorgelegd.
Het bestuur a.i. legt in financieel opzicht over de jaren 2017 en 2018 verantwoording af, voor zover zij daarvoor verantwoordelijk kan
worden gehouden. Mochten beide jaren onregelmatigheden bevatten, zijn daar de voorgaande besturen nog verantwoordelijk voor
de periode dat zij bestuurd hebben. Het bestuur a.i. wil wel beide jaarverslagen behandelen in de Algemene Ledenvergadering.
Het bestuur a.i. heeft zich genoodzaakt gevoeld om externe juridische hulp in te roepen vanwege de complexiteit van de
problematiek, waarin de partij terecht was gekomen. Deze kosten zullen voor een deel ook in het jaar 2019 worden opgevoerd. Behalve
de contributies van de leden zijn ook de maandelijkse bijdragen van de vijf politieke ambtsdragers meer dan voldoende om deze
kosten te kunnen dragen.
In deze, voor de politieke partij Leefbaar Dronten, turbulente tijden moeten we toch zeker ook het positieve nieuws nog maar eens
benoemen, dat de verkiezingen zeer goed zijn verlopen. Met vier leden van de fractie, het burgerraadslid en een wethouder in het
college kunnen we niet anders dan tevreden zijn en zullen we mede uitvoering geven aan het college- en ons verkiezingsprogramma.
Bovendien kun je deze perikelen ook als een leermoment beschouwen en proberen deze in de toekomst te voorkomen.
Het huidige bestuur a.i. draagt de verantwoordelijkheden voor het bestuur graag over aan het opvolgende bestuur. Indien nodig zijn
wij uiteraard bereid om het nieuwe bestuur te ondersteunen.
Wij hopen dat wij de geschiedenis achter ons kunnen laten en met de blik vooruit Leefbaar Dronten verder kunnen uitbouwen.
Kees Hermus, voorzitter a.i.

Samenstelling a.i. Bestuur per 18-06-2018
Voorzitter

Kees Hermus

Secretaris

Anne-Marie van Huffel-de Graaf

Penningmeester

Chantal Sijtsma
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Algemene toelichting op de enkelvoudige balans en enkelvoudige staat van baten en lasten.
Algemeen
De vereniging, gevestigd te Dronten aan De Aar 65, is per 14-01-1978 bij notariële akte opgericht. De statuten en
het huishoudelijk reglement zijn voor het laatst gewijzigd op 17-07-2001
Leefbaar Dronten stelt zich ten doel de inwoners van Dronten zo goed als mogelijk te vertegenwoordigen.
Leefbaar Dronten streeft dit doel na door gebruik te maken van alle wettige middelen die aan het doel
bevorderlijk zijn, in het bijzonder door:
1.
het verder doorontwikkelen, verdiepen en verbreden van onze kennis en het vergroten van de invloed op.
.
de gemeentelijke politiek van Dronten.
2.
het bevorderen van de verkiezing van leden van Leefbaar Dronten in de vertegenwoordigende lichamen.
Verslaggevingsperiode
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar.
Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine
Organisaties-zonder-winststreven (RJk C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine rechtspersonen die
onder titel 9 boek 2 BW vallen.
Toepassing van artikel 407 Boek 2 BW
De vereniging maakt gebruik van de vrijstelling uit artikel 407 lid 2 Boek 2 BW.
Als gevolg hiervan is geen geconsolideerde jaarrekening opgemaakt.
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Activa

31-12-2017

31-12-2016

Passiva

Kortlopende vorderingen

31-12-2016

Eigen vermogen

Fractievergoeding
Dhr. J. Ammerlaan

€ 0,00

€ 0,00

Fractievergoeding
Mw. M. Plasschaert

€ 0,00

€ 450,00

Fractievergoeding
Dhr. Hermus

€ 0,00

€ 0,00

€ 45,00

€ 90,00

Nog te ontvangen contributies

31-12-2017

€ 45,00

€ 7.180,51

Verenigingsvermogen

€ 1.283,96

Voorzieningen

€ 540,00

Reserve promotiekosten

€ 0,00

€ 4.042,30

Reserve inloopavonden

€ 0,00

€ 397,10

€ 0,00

€ 4.439,40

Liquide middelen
Gelden onderweg
Rabobank

€ 0,00

€ 0,00

€ 7.192,01

Kortlopende schulden

€ 5.196,66

Nog te betalen kosten

€ 56,50

€ 13,30

7192,01

5196,66

€ 56,50

€ 13,30

€ 7.237,01

€ 5.736,66

€ 7.237,01

€ 5.736,66
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Winst- en verliesrekening

31-12-2017

31 december 2016

Toelichting op de balans

Opbrengsten
Contributies ontvangen
Contributie '17/'16 nog te ontvangen

Contributie '16/'15 nog te ontvangen
Contributie Opbrengst
Donaties
Bijdrage fractieleden

Fractievergoeding Dhr. Ammerlaan
€ 325,00

€ 490,00

Saldo 31-12-2016

€ 45,00

€ 90,00

verschuldigd over 2017

€ 370,00

€ 580,00

€ 90,00

€ 230,00

Voldaan in 2016

€ 280,00

€ 350,00

Saldo 31-12-2017

€ 0,00

€ 600,00

€ 1.800,00

€ 1.800,00

€ 600,00
€ 0,00

Fractievergoeding Mw. Plasschaert
€ 2.155,00

Saldo 31-12-2016
verschuldigd over 2017

Kosten

€ 0,00
€ 600,00
€ 600,00

Representatiekosten

€ 130,48

€ 0,00

Voldaan in 2016

Vergader- en secretariaatskosten

€ 296,02

€ 0,00

Saldo 31-12-2017

€ 0,00
€ 131,45

€ 119,50

Fractievergoeding Dhr. Hermus

Rente en kosten bank

€ 171,70

€ 160,45

Saldo 31-12-2016

Vereniging Resultaat

€ 600,00
€ 0,00

5,06-

Kosten website

€ 729,65

€ 274,89

€ 1.350,35

€ 1.880,11

verschuldigd over 2017

Toevoeging promotie reserve

€ 0,00

€ 1.800,00

Toevoeging inloop reserve

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 600,00
€ 600,00

Voldaan in 2016

Resultaat

€ 600,00

€ 5,00

€ 2.080,00

Inloopavond

€ 0,00

Saldo 31-12-2017

€ 600,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 1.800,00

Verenigingsvermogen

€ 1.350,35

€ 80,11

Saldo 31-12-2016

€ 1.283,96

Vereniging Resultaat 2017

€ 1350,35

Saldo 31-12-2017

€ 2.634,31
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Voorzieningen
Reserve promotiekosten
Saldo 31-12-2016

€ 4.042,30

Toevoeging 2017

€ 0,00
€ 4.042,30

Besteding 2017

€ 0,00
€ 4.042,30

vrijval t.g.v verenigingsvermogen
Saldo 31-12-2017

€ 4.042,30
€ 0,00

Reserve inloopavonden
Saldo 31-12-2016

€ 397,10

Toevoeging 2017

€ 0,00
€ 397,10

Besteding 2017

€ 0,00
€ 397,10

vrijval t.g.v verenigingsvermogen
Saldo 31-12-2017

Toelichting op de jaarrekening

€ 397,10
€ 0,00

Reserve promotiekosten en inloopavonden

-Het a.i. bestuur heeft besloten deze posten te laten vervallen en terug te laten vloeien in algemene middelen. Dit omdat de
promotiekosten dit jaar verbruikt zijn voor de gemeenteraadsverkiezing en de inloopavonden niet meer gebruikt werden.
Als a.i. bestuur laten wij het graag over aan het nieuwe bestuur hoe zij dit willen gaan inrichten.
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Toelichting op de jaarrekening Nog te betalen kosten
Open Hof 24,00 11/10/2017 en Prot.Gemeente 12/10/2017 32,50

Overige gegevens
Controleverklaring van Dhr. P.H. Nijssen en Dhr. F. Greidanus
De tekst wordt opgenomen na goedkeuring van de jaarrekening.
De goedkeuring is geagendeerd tijdens de algemene vergadering op 24 juni 2019.

Dronten, 24 juni 2019
a.i. Bestuur,
Voorzitter
De heer C.P.M. Hermus

.

Secretaris
Mevrouw A.M. Huffel, De Graaf

.

Penningmeester
Mevrouw. C.H. Sijtsma, Van Nieuwkerk

.

