ANBI gegevens 2018
Statutaire naam
Gemeentebelangen Leeuwarden (GBL)
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaal nummer
815737014
Post- of bezoekadres, contactgegevens
Oer de Feart 21
9084 BP Goutum
Of: Leeuwarderstraat 5
8932 GN Leeuwarden
Website: www.gemeentebelangenleeuwarden.nl
Email: info@gemeentebelangenleeuwarden.nl
Doelstelling
Gemeentebelangen Leeuwarden heeft als doel het behartigen van de belangen van de inwoners van
de gemeente Leeuwarden. Om dit doel te bereiken, neemt GBL als politieke partij deel aan de
gemeenteraadsverkiezingen.
Beleidsplan
Zie website
Functie en namen van de bestuurders
Voorzitter: G. de Jong
Vicevoorzitter en woordvoerder: W. Ekas
Secretaris: P. Bos
Penningmeester: M. Wit
Facilitair: G. de Boer
Algemeen: M. de Haan en R. Leijenaar
Beloningsbeleid
De bestuurs- en fractieleden verrichten werkzaamheden op vrijwillige basis, maar kunnen wel een
vergoeding krijgen voor gemaakte onkosten.
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Jaarverslag bestuur Gemeentebelangen Leeuwarden
Ledenvergadering van 9 april 2019

2018,

vastgesteld

op

de

Algemene

Het bestuur is sinds zijn aanstelling in april 2018 zes keer bij elkaar geweest. De taakverdeling binnen
het bestuur is als volgt: Germ de Jong voorzitter, Wiebe Ekas woordvoerder en vicevoorzitter, Mariet
Wit penningmeester, Gerrit de Boer facilitair, Petra Bos secretaris, Meint en Rients algemeen.
Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar bezig gehouden met de volgende onderwerpen.
Het beleidsplan is aangepast en staat op de website.
Er zijn gesprekken met de fractie en de steunfractie geweest over website, samenwerking, overleg,
vergoedingen en afdrachten en volgende verkiezingen.
Meint heeft een uitgebreide evaluatie geschreven over de vorige verkiezingen. Binnen het bestuur is
het verslag besproken en een aantal punten worden meegenomen naar de volgende verkiezingen.
Denk hierbij aan herkenbaarheid, speerpunten, media en campagne.
Er zijn twee werkgroepen ingesteld: visie (Meint, Wyb en Petra) en platteland (Germ, Gerrit en Wiebe).
Daarnaast moeten er werkgroepen komen voor het verkiezingsprogramma, verkiezingscampagne en
nieuwe leden.

De website is vernieuwd en zowel op de site als op Facebook worden weer regelmatig berichten
geplaatst.
Het bestuur heeft een gesprek gehad met Wyb Feddema. Wyb heeft aangegeven graag nog iets voor
GBL te willen doen.
Het 25-jarig jubileum was geslaagd. Er waren ongeveer 45 mensen.
De nieuwjaarsreceptie had minder belangstelling, maar het bestuur is van mening dat het goed is om
ook informeel bij elkaar te komen.
Gemeentebelangen zat afgelopen maart 25 jaar in de raad. De fractie heeft de raad getrakteerd.
Namens het bestuur,
Petra Bos, secretaris.

Financiële verantwoording
Balans 2018
Activa
Liquide middelen
Spaartegoeden

10.124
512

Totaal

10.636

V&W 2018
Uitgaven
Bestuurs- en fractiekosten
Kosten sociale media
Kosten vergaderingen (ALV e.d.)
Kosten betalingsverkeer
Overige kosten
Saldo (positief) naar EV

190
854
1.572
138
433
1.088

Totaal

4.275

Passiva
Eigen vermogen (EV)

10.636

Totaal

10.636

Inkomsten
Bijdragen
Overige inkomsten
Rente spaarrek.

4.262
12
1

Totaal

4.275

