
ANBI gegevens 2021 
 
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 2021, vastgesteld op de Algemene 
Ledenvergadering van 12 april 2022 
 
Een druk jaar voor het bestuur. Het jaar van de voorbereiding van de verkiezingen in maart 2022. 
 
Het bestuur heeft 7 reguliere vergaderingen gehouden. Daarnaast een fysieke vergadering op het 
stadhuis met het bestuur en de fractie en een aantal toen al bekende nieuwe kandidaten voor de 
verkiezingen in maart 2022. Ook hebben we toen een aantal commissies ingesteld, zoals 
kandidaten/programma en campagne commissies. 
 
Wij hebben twee bijeenkomsten georganiseerd voor alle fractie/steunfractie leden en alle nieuwe 
kandidaten voor de verkiezingen. 
 
In 2021 hebben wij twee ledenvergaderingen georganiseerd, één uitgestelde van 2020 en een 
ledenvergadering voor het vaststellen van de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma. Daarnaast 
hebben wij als bestuur 4 nieuwsbrieven uit laten gaan om alle leden op de hoogte te houden van de 
vorderingen richting de verkiezingen. 
 
Als bestuur hadden wij besloten een nieuwe website te laten bouwen. Deze is gerealiseerd en is in 
november online gezet. Ook hebben wij een fotosessie georganiseerd om de kandidaten bekend te 
maken en deze op de website te plaatsen. Werken aan bekendheid. 



Begin december waren veel zaken (campagne materiaal) geregeld en in januari 2022 kon de echte 
voorbereiding beginnen voor de verkiezingen. 
 
In januari 2022 zijn we doorgegaan met de voorbereidingen. Kandidatenlijsten moesten worden 
ingeleverd bij de Gemeente Leeuwarden. Deze zijn akkoord bevonden en konden we daadwerkelijk 
mee doen aan de verkiezingen. 
 
In deze drie maanden is er veel geregeld. Er zijn twee bijeenkomsten georganiseerd met alle 
kandidaten. In de bijeenkomsten bleek duidelijk dat er een zij en wij bestond. De communicatie onderling 
verliep niet altijd  vlekkeloos. Maar het telde uiteindelijk om het eindresultaat. 
 
De doelstelling van het bestuur, van 2 naar 4 zetels, is gehaald en ook zijn er nieuwe mensen bereid 
gevonden zich in te zetten voor GBL. Er is 1 bijeenkomst geweest na de verkiezingen om de uitslag te 
bespreken. Het bestuur heeft op 30 maart de laatste bestuursvergadering gehouden. 
 
Namens het bestuur,  
Petra Bos, secretaris. 
 
 
Financiële verantwoording 
 
Balans 2021 
Activa       Passiva 
Liquide middelen   15.749  Eigen vermogen (EV)  15.749 
Spaartegoeden    - 
 
Totaal     15.749  Totaal    15.749 
 
 
V&W 2021 
Uitgaven      Inkomsten 
Bestuurs- en fractiekosten  1.233  Bijdragen   5.000 
Kosten sociale media / communicatie 7.552  Contributie / ov. inkomsten 1.623 
Kosten vergaderingen (ALV e.d.) 852  Rente spaarrek.  - 
Kosten betalingsverkeer  159  Saldo (negatief) van EV  4.821 
Overige kosten    1.648 
 
Totaal     11.444  Totaal    11.444 


