ANBI gegevens 2020
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: 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 2020
De ledenvergadering had in april plaats moeten vinden, maar door de coronacrisis is deze weer
uitgesteld.
In de periode april 2020 / maart 2021 is het bestuur niet bij elkaar geweest vanwege de coronacrisis .
Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar bezig gehouden met de volgende onderwerpen:
De belofte bij ons aantreden als bestuur in 2018 was om nieuwe mensen te zoeken die zich willen
inzetten voor GBL. Wij kunnen melden dat 7 personen zich hebben gemeld om onze partij te steunen.
Een aantal bestuursleden hebben de fractievergaderingen bijgewoond.
Verder hebben wij ons bezig gehouden met de toekomst van GBL. Wat moeten wij doen om meer
kiezers aan ons te binden en hoe zetten we een goede campagne op. Er is een vraag uitgezet bij
Stenden om advies en ondersteuning te krijgen van een student die op deze materie zijn studie afrondt.
Nu er weer mogelijkheden zijn om elkaar te ontmoeten zijn er commissies ingesteld die verder gaan
met de voorbereiding van de verkiezingen in maart 2022.
Regelmatig worden er stukken geplaatst door het bestuur in de Liwwadders.
Namens het bestuur,
Petra Bos, secretaris.

Financiële verantwoording
Balans 2020
Activa
Liquide middelen
Spaartegoeden

20.058
512

Totaal

20.570

V&W 2020
Uitgaven
Bestuurs- en fractiekosten
Kosten sociale media / communicatie
Kosten vergaderingen (ALV e.d.)
Kosten betalingsverkeer
Overige kosten
Saldo (positief) naar EV

632
536
617
153
436
1.386

Totaal

3.760

Passiva
Eigen vermogen (EV)

20.570

Totaal

20.570

Inkomsten
Bijdragen
Contributie / ov. inkomsten
Rente spaarrek.

3.500
260
-

Totaal

3.760

