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Inleiding.
Het beleid van Lokaal Belang Lingewaard is gericht op het verwezenlijken van haar
doelstelling: “Het behartigen van de belangen van de burgers van de gemeente Lingewaard,
teneinde een leefgemeenschap te helpen inrichten en te handhaven op basis van
rechtvaardigheid en zorg voor de medemens”.
De vereniging staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 40145857, als vereniging met
volledige rechtsbevoegdheid. (Het RSIN nummer is 814368633)
Werkzaamheden.
Lokaal Belang Lingewaard tracht dit doel te bereiken door:
a) kiesgerechtigden en jongeren die instemmen met haar grondslag en doel te
verenigen;
b) het stellen van kandidaten voor het lidmaatschap van de gemeenteraad,
overeenkomstig de regels in het huishoudelijk reglement;
c) het samenstellen van een politiek beleidsprogramma;
d) te bevorderen, dat ook in andere vertegenwoordigende lichamen vertegenwoordigers
van de vereniging Lokaal Belang Lingewaard worden gekozen;
e) het houden van openbare vergaderingen;
f) alle andere daartoe strekkende wettige middelen, een en ander in de ruimste zin van
het woord.
Financieel beleid.
De vereniging heeft geen winstoogmerk en de inkomsten worden besteed aan de
continuïteit van de vereniging en specifiek aan de campagne voor de
gemeenteraadsverkiezingen. Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor
hun werkzaamheden. Slechts na goedkeuring van het bestuur kunnen directe onkosten
worden vergoed.
De vereniging verwerft haar inkomsten door ledencontributie, afdracht door politieke
ambtsdragers en giften.
De financiële administratie wordt gevoerd door de penningmeester. Het financieel
jaarverslag wordt jaarlijks door de ledenvergadering vastgesteld nadat de kas en
jaarrekening zijn goedgekeurd door de kascontrolecommissie.
Het batig saldo wordt, na ontbinding en vereffening besteed aan doeleinden die voldoen aan
de ANBI status, zoals opgenomen in het huishoudelijk reglement.

Beleidsplan Lokaal belang Lingewaard 2018 voor Publicatie.

Balans per 31 december 2017
ACTIVA
Vlottende activa:
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal Activa
PASSIVA
Eigen vermogen:
Kapitaal, reserves
Kortlopende schulden:
Crediteuren
4Totaal Passiva

€
188
€ 21.245
€ 21.433
=======
€ 20.648
€
785
€ 21.433
=======

Staat van baten en lasten 2017:
Ontvangen contributies, donaties en bijdragen

€

7.733

Af: Kosten

€

-7.434

Bijzondere baten/lasten

€

4

Resultaat over 2017
€
303
======================
==========
Met deze publicatie voldoet Lokaal Belang Lingewaard aan de eisen gesteld aan de ANBI
status.

Het bestuur,
i/o

H.W.M. van Groningen-Niels
penningmeester Lokaal Belang Lingewaard
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