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PARAGRAAF 1.  LEDEN 
 
Artikel 1. 
Aanmelding als lid dient te geschieden door middel van invulling en inzending van een 
daartoe bestemd inschrijfformulier of aanmelding via de ‘Lid worden’ contactpagina van 
Weertlokaal.nl  ofwel een e-mail met NAW gegevens aan het ledensecretariaat. 
 
Artikel 2. 
Het bestuur beslist over de toelating conform het gestelde in artikel 5 van de statuten. 
Bij niet-toelating, omkleed met reden door het bestuur, kan de algemene leden vergadering 
op verzoek van het aspirant-lid alsnog tot toelating besluiten. 
 
Artikel 3. 
Het lidmaatschap van de vereniging vangt aan, zodra inschrijving van het kandidaat-lid in 
het ledenregister heeft plaatsgevonden en zijn/haar contributie heeft voldaan aan de 
vereniging. 
Het ledenregister wordt bijgehouden door de ledenadministratie. 
 
Artikel 4. 
Het lidmaatschap eindigt conform het bepaalde in artikel 6 van de statuten. 

PARAGRAAF 2.  INKOMSTEN, CONTRIBUTlE, VERGOEDINGEN & 
VERKIEZINGSFONDS 
 
Artikel 5. 
Op voorstel van het bestuur stelt de algemene ledenvergadering jaarlijks in het laatste 
kwartaal van het jaar de begroting en de door de leden verschuldigde contributie vast voor 
het daaropvolgende kalenderjaar. 

Artikel 6. 
a) Alle inkomsten van Weert Lokaal zijn derhalve afkomstig uit contributie (giften) van 

leden, ereleden en afdrachten (giften) van onze functionerende raadsleden. 
Conform het gestelde in de statuten onder artikel 7. 
Notitie: Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. 
Het uitgebreide reglement is opgenomen in addendum 1 
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b) Leden die namens de vereniging deel uitmaken van de gemeenteraad van Weert en 
die op grond daarvan een vergoeding ontvangen, dienen over deze bruto vergoeding, 
exclusief separate onkostenvergoedingen, 10% te betalen aan de vereniging. 
Deze afdracht wordt door het bestuur aan het begin van een nieuwe raadsperiode 
aan de ALV voorgesteld. Het bestuur zal dit bedrag afronden op een hele euro. 
Wethouders, lid zijnde van de vereniging, betalen eenzelfde bedrag. 

i. Zie ook Addendum 1 - Giftenreglement, ANBI registratie en belastingaftrek. 
c) Deze afdracht dient maandelijks te worden gestort op de door het bestuur 

aangewezen bankrekening van de vereniging Weert Lokaal 
d) Het bestuur is gehouden van de ontvangen afdrachten een vooraf vastgesteld 

percentage te storten op een aparte bankrekening ten behoeve van het 
Verkiezingsfonds. 

i. Dit percentage is afhankelijk van het aantal raadsleden en mogelijke 
wethouder(s) welke bij aanvang van de nieuwe raadsperiode zetel hebben in 
de gemeenteraad vanuit de vereniging Weert Lokaal. 

ii. Het vooraf vastgestelde percentage zal dienen te beantwoorden aan een 
eveneens vooraf vastgesteld doelbudget ten behoeve van de volgende 
Verkiezingscampagne. Dit doelbudget zal worden afgeleid van het besteedde 
bedrag van de voorafgaande campagne. 

iii. Het doelbudget zal in overleg met de kandidaat-commissie, kiescommissie, 
technische-commissie, PR-commissie en werkgroepen zorgvuldig 
marktconform en rekening houdend met digitale marketing worden 
vastgesteld. 

e) De gelden uit het verkiezingsfonds mogen alleen worden gebruikt ten behoeve van 
de gemeenteraadsverkiezingen. 

f) Het bestuur, gehoord de Kandidaat-commissie, Kiescommissie, Technisch-
commissie en PR-commissie, beslist over de te besteden gelden, welke nodig zijn 
voor de gemeenteraadsverkiezingen en de verkiezingscampagne. 

g) Het is niet mogelijk voor de raadsleden/wethouders de conform artikel 6, leden a, b, 
en c van dit reglement gestorte bedragen, terug te vorderen. 

h) Weert Lokaal kent twee soorten vergoedingen die aan bestuursleden worden 
betaald: vacatiegelden en onkostenvergoedingen, tezamen bestuurskosten 
genoemd. 

i. De bestuursleden ontvangen noch salaris, noch tantièmes, onverminderd de 
bevoegdheid van het bestuur om met betrekking tot gekwalificeerde functies 
een bijzondere vergoedingsregeling vast te stellen. 
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ii. Zij hebben recht op een vergoeding van in het belang van de vereniging 
gemaakte kosten, alsmede op vacatiegelden voor het bijwonen van 
vergaderingen, een en ander volgens door het bestuur op te stellen regels. 
Politieke vertegenwoordigers krijgen een vergoeding conform de geldende 
wet- en regelgeving. Zie art 6 lid b. 

iii. Het uitgebreide reglement is opgenomen in addendum 2 
i) Bij het beëindigen van het raadslidmaatschap van een van de raadsleden of de 

functie van wethouder vervallen zijn/haar rechten en plichten, ook voor eventuele 
nabestaanden. Bij benoeming van een nieuw raadslid c.q. nieuwe wethouder treedt 
artikel 6. lid a. in werking na aantreden van het raadslid/de wethouder. 
 

Artikel 7. 
De jaarlijkse contributie is verschuldigd per 1 maart van het lopende kalenderjaar na 
ontvangst van de desbetreffende nota. 
Het bestuur draagt zorg voor een tijdige aanbieding van de contributienota. 
In geval van het niet tijdig voldoen van de verschuldigde contributie zal de penningmeester 
het in gebreke blijvende lid aanschrijven. 

Artikel 8. 
De contributiegelden zijn, exclusief de gelden t.b.v. het verkiezingsfonds, uitsluitend 
bestemd voor: de dekking van bestuur- en commissiekosten, bijeenkomsten van de leden, 
bewezen diensten, feestavond, geboorte, huwelijk, jubileum, afscheid, overlijden en 
dergelijke. Ook zijn deze gelden bestemd voor onkosten (o.a. opleidingskosten) die de 
fractie, na goedkeuring van het bestuur maakt die niet vergoed worden door het z.g. 
fractiebudget dat door de gemeente wordt toegekend. Deze fractieondersteuning behoort 
niet tot de inkomsten van de partij. 

PARAGRAAF 3.  ROYEMENT 
 
Artikel 9. 
Een lid kan worden geroyeerd wegens gronden genoemd in de statuten en verder wegens 
alle handelingen die schade berokkenen aan de vereniging, zulks ter beoordeling van het 
bestuur en in overeenstemming met het gestelde in artikel 6 van de statuten. 
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PARAGRAAF 4.  RECHT VAN AMENDEMENT 
 
Artikel 10. 
leder lid heeft het recht amendementen in te dienen voor en tijdens de algemene 
ledenvergadering op de door het bestuur en andere leden ingediende voorstellen. 

PARAGRAAF 5.  DEELNEMING GEMEENTERAADSVERKlEZlNGEN 
 
Artikel 11. 
Voor het bereiken van haar doelstellingen zal de vereniging onder meer deelnemen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen. Bij toekenning van de behaalde zetels zal het daartoe 
bepaalde in de Kieswet worden gevolgd (zie ook artikel 27 en 28 – verkiezingsafspraak – 
van dit reglement) 

 
Kandidatencommissie, Kiescommissie, Technische commissie en PR-commissie. 

Artikel 12. 
Het bestuur van de vereniging laat zich bij de organisatie van het deelnemen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen bijstaan door de Kandidatencommissie, Kiescommissie, 
Technische commissie en PR-commissie. 
De commissies die benoemd worden door de algemene ledenvergadering benoemen zelf 
een voorzitter en secretaris en rapporteren aan het bestuur. 
Het bestuur en genoemde commissies zijn zich gehouden aan de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). 

Artikel 13. 
De kandidatencommissie, de kandidaten gehoord hebbende, adviseert bij de samenstelling 
van de kieslijst. De kandidatencommissie bestaat uit 3 tot 5 leden en wordt in een overleg 
door het bestuur en functionerend fractievoorzitter (of beoogde lijsttrekker) samengesteld 
uit leden van de vereniging. 
De Kandidatencommissie zal in het jaar vooraf aan de verkiezingen worden samengesteld. 
Bij voorkeur tussen maart en juni; maar uiterlijk de maand voor het zomerreces. 
Bestuur en functionerend fractievoorzitter (of beoogd lijsttrekker) stellen hierbij de 
behoefte vast aan welke criteria de kandidaten bij voorkeur dienen te beantwoorden. 
Als kandidaten worden benadert; 
de thans functionerende raadsleden, steunfractieleden, leden van de vereniging en 
toekomstige leden. 
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Artikel 14. 
De Kiescommissie is betrokken bij de samenstelling van de kieslijst. De Kiescommissie 
bestaat uit 5 leden van de vereniging waarvan minimaal 1 bestuurslid (maximaal 2) en 
wordt in een overleg door het bestuur en functionerend fractievoorzitter (of beoogde 
lijsttrekker) verder samengesteld uit leden van de vereniging Weert Lokaal. Na kandidaten 
te hebben gehoord, stelt de Kiescommissie als advies aan het bestuur en functionerend 
fractievoorzitter (of beoogde lijsttrekker) een lijst van kandidaten samen met een 
stemadvies door middel van nummervolgorde en legt deze lijst met redenen omkleed voor 
aan de het bestuur en functionerend fractievoorzitter (of beoogde lijsttrekker). Na toetsing 
van de vastgestelde criteria, zal de advieskandidatenlijst worden geaccepteerd en 
vastgelegd. Deze lijst zal ook worden voorgelegd aan de leden in een ALV van Weert Lokaal. 
Deze ALV dient minimaal 30 dagen vooraf aan de definitieve inschrijving in het kiesregister 
gehouden te worden.. 

De Kiescommissie heeft als taak: 

a. Voeren van een gesprek met kandidaten die na de bekendmaking van de lijst van 
volgorde daarom verzoeken. 

b. Voorleggen van een kandidatenlijst aan het bestuur en lijsttrekker met een 
nummervolgorde 2 t/m 50 (maximale aantal kandidaten conform Kieswet) en deze 
lijst van volgorde met redenen omkleden. 

c. Tijdig toesturen van de lijst van volgorde aan de secretaris van de vereniging i.v.m. 
behandeling en definitieve vaststelling van de lijst van volgorde in de A.L.V. 

 
Hierna treden de artikelen 23 t/m 28 van dit reglement in werking. 

Artikel 15. 
De Technisch commissie is belast met de administratieve afhandeling inzake de kandidaten. 

a. Innemen van de formulieren van kandidaten voor deelname aan de verkiezingen 
(Kopie ID of paspoort en instemmingsverklaring. Indien van toepassing: Verklaring 
van voorgenomen vestiging). 

b. Toesturen van een bewijs van kandidaatstelling aan de kandidaten. 
c. Definitieve lijstsamenstelling digitaal te verwerken in het ‘Ondersteunende Software 

Verkiezingen’ programma, beschikbaar gesteld door de Kiesraad. Gehouden aan de 
uiterlijke inschrijvingsdatum gesteld door de kiesraad. 

d. Innemen van de afstandsverklaring genoemd in artikel 28 
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Artikel 16. 
De PR-commissie is verantwoordelijk voor de communicatie die erop is gericht om de 
relatie tussen een organisatie en het publiek te onderhouden en/of te verbeteren en geeft 
o.a. leiding aan de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen, eventueel met behulp 
van meerdere subcommissies en werkgroepen. Door de PR-commissie wordt gebruik 
gemaakt van allerlei verschillende interne en externe communicatiemiddelen zoals: de 
eigen website, persberichten, mailing, social-media en advertenties. De PR-commissie 
bestaat uit maximaal 5 en minimaal uit 3 leden waarvan maximaal 2 bestuurslid zijn. 
 

Lijsttrekker, Kandidaten en zetelverdeling. 
 
Artikel 17. 
De namen van de kandidaten voor de lijsttrekker die verkiesbaar zijn, dienen minimaal 2 
kalendermaanden vooraf aan de maand waarin de speciale algemene ledenvergadering 
wordt uitgeroepen (de maand na het zomerreces), waarin de lijsttrekker wordt gekozen, 
schriftelijk zijn ingediend bij de secretaris van de kiescommissie. Een ingediende 
kandidaatstelling dient te zijn voorzien van de handtekeningen van minimaal vijf 
stemgerechtigde leden, alsmede van een akkoordverklaring van de kandidaat met zijn/haar 
voordracht. Elk lid kan slechts één kandidaat voordragen of steunen. 

Artikel 18. 
Het benoemen van de lijsttrekker op de kandidatenlijst, welke voor de verkiezingen wordt 
Ingediend, zal op een speciale algemene ledenvergadering plaats vinden. Deze zal worden 
gehouden in de zesde maand vóór de maand waarin de gemeenteraadsverkiezingen plaats 
vinden. 

Artikel 19. 
Deelnemen aan de stemming voor de verkiezing van de lijsttrekker is voorbehouden aan 
geregistreerde leden die de verschuldigde contributie hebben voldaan. Alsmede ook 
ereleden van Weert Lokaal. 

Artikel 20. 
De stemming voor de verkiezing van de lijsttrekker geschiedt conform het gestelde in de 
statuten onder artikel 16, lid 5 en lid 7. Er mag slechts door iedere stemgerechtigde op één 
kandidaat voor het lijsttrekkerschap worden gestemd.  



 
 

 
Weert Lokaal - Politieke partij sinds 1931 

 IBAN: NL28SNSB0920418007 / BIC SNSBNL2A  
uwbericht@weertlokaal.nl 

 KvK 40176422   

www.weertlokaal.nl 

Huishoudelijk reglement WEERT Lokaal - 01-10-2021 ֳ• Pagina | 8 

Artikel 21. 
Gekozen tot lijsttrekker is die kandidaat die bij de verkiezingen voor het lijsttrekkerschap 
het hoogste aantal stemmen heeft behaald. 

Artikel 22. 
Bij slechts één kandidaat voor het lijsttrekkerschap wordt toch gestemd. 

Artikel 23. 
Tevens zal door deze kandidaat-wethouder(s), alsmede door de kandidaten, een verklaring 
van de vereniging moeten worden ondertekend, die onder meer het in acht nemen van de 
statuten, het huishoudelijk reglement, de verenigingsstructuur, de algemene beleidsvisie 
en het beleidsprogramma van de vereniging inhoudt en die verder ook de afdracht aan de 
vereniging regelt van de in artikel 6 van dit reglement genoemde contributietoeslag, 
wanneer hij/zij wordt gekozen. 

Artikel 24. 
De namen van kandidaten voor het op de kandidatenlijst innemen van een andere plaats dan 
die van lijsttrekker, dienen minimaal 2 kalendermaanden vooraf aan de maand waarin de 
speciale algemene ledenvergadering wordt uitgeroepen (de maand voor ‘dag van 
kandidaatstelling kiesraad’), waarop de volgorde van deze overige plaatsen wordt 
vastgesteld, (artikel 26 van dit reglement) bij de secretaris van de kiescommissie te worden 
aangemeld. 
Te samen met deze aanmelding behoort ook de inlevering van een schriftelijke 
akkoordverklaring van de kandidaat. 

Artikel 25. 
Het bestuur en lijsttrekker neemt, gehoord de kiescommissie, een besluit met betrekking 
tot de plaatsing van de andere kandidaten dan de lijsttrekker op de kieslijst en roept 
uiterlijk 60 dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen een speciale algemene 
ledenvergadering bijeen. Voorafgaande aan die algemene ledenvergadering zal het bestuur 
tijdens een extra sessie de plaatsing op de kieslijst met de kandidaten bespreken. Zie ook 
artikel 26 van dit reglement met betrekking tot het recht van inzage. 

Artikel 26. 
De plaats van de kandidaten op de kieslijst wordt, anders dan de plaats van de  
lijsttrekker, in de extra bijeengeroepen algemene ledenvergadering voor bekrachtiging 
vastgesteld aan de hand van de advieskandidatenlijst zoals verwoord in artikel 14 van dit 
reglement. De kandidaten behouden het recht van inzage op de reden van vaststelling van 
nummervolgorde, alleen voor wat betreft de kandidaat, die inzage wenst. 
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PARAGRAAF 6.  KIESWET 
 
Artikel 27. Zetelverdeling (volgens Kieswet) 
Na dat de officiële lijsten met uitgebrachte stemmen zijn gepubliceerd, zal de 
zetelverdeling per kandidatenlijst met de daarop uitgebrachte stemmen en het aantal 
raadszetel per partij worden vastgesteld. 

Zetelverdeling na de verkiezingen over kandidaten 
Na de verdeling van zetels over de partijen, stelt het hoofdstembureau in casu ook 
(gemeentelijk) centraal stembureau vast welke kandidaten zijn gekozen. Zetels worden in 
eerste instantie toegekend aan kandidaten die met voldoende voorkeurstemmen zijn 
gekozen. Als er dan nog meer zetels te verdelen zijn, is de volgorde op een lijst bepalend. 
Om te bepalen of er kandidaten met voorkeurstemmen zijn gekozen, worden alle stemmen 
die de kandidaat in een gemeente heeft gehaald bij elkaar opgeteld. Een kandidaat kan op 
basis van het aantal behaalde voorkeurstemmen een hogergeplaatste kandidaat passeren, 
op voorwaarde dat (het aantal voorkeurstemmen is behaald) hij/zij de voorkeurdrempel 
heeft gehaald. Na de verdeling van zetels over de partijen, stelt de Kiesraad vast welke 
kandidaten zijn gekozen. Zetels worden in eerste instantie toegekend aan kandidaten die 
met voldoende voorkeurstemmen zijn gekozen. In dat geval moet de kandidaat wel de 
voorkeurdrempel hebben gehaald. 

Voorbeeld: kandidaat nr. 5 met 4.000 stemmen passeert kandidaat nr. 2 met 1.000 
stemmen. Als er maar één zetel te verdelen is, gaat de zetel naar nummer 5. In dat geval 
moet kandidaat nr. 5 wel de voorkeurdrempel hebben gehaald. De voorkeurdrempel 
bedraagt 25% (een kwart) van de kiesdeler. 

Notitie: De lijsttrekker behoudt in dit geval nummer 1 van de lijst ongeacht het aantal 
behaalde voorkeurstemmen. 

De Kiesdeler is het aantal geldig uitgebrachte stemmen gedeeld door het aantal zetels. 

 
Artikel 28. Verkiezingsafspraak (Afstandsverklaring) en Kiesraad 
Weert Lokaal en de kandidaat zullen een schriftelijke afspraak overeenkomen over de 
invulling van de zetels welke conform artikel P 6 Kieswet worden toegekend aan de lijst van 
Weert Lokaal. De afspraak komt erop neer dat wordt afgeweken van het systeem van de 
Kieswet in die zin dat toewijzing van de zetels aan de kandidaten, plaatsheeft conform het 
principe van "de meeste stemmen gelden". Het genoemde document met voorrang geldt 
boven alle andere binnen Weert Lokaal gemaakte afspraken, reglementen en voorschriften. 
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Notitie: Deze  verkiezingsafspraak zoals wij deze met de kandidaat aangaan, zal in 
juridische zin niet toelaatbaar zijn. Afdwingbaarheid daarvan, alsmede van daarop gegronde 
verenigingsbesluiten, zal in rechte hoogstwaarschijnlijk niet mogelijk zijn en een beperkte 
kans van slagen hebben. Dit doet echter niet af aan het feit dat wij intern toch een dergelijke 
afspraak kunnen maken. Deze afspraak zal alleen effect sorteren zolang alle kandidaten 
zich daaraan conformeren. 

A: Artikel 1: 
1. Voor het geval aan de kandidaat op grond van artikel P 15 Kieswet juncto 

artikel P 19 Kieswet een zetel in de gemeenteraad wordt toegekend, verbindt 
de kandidaat zich tegenover Weert Lokaal (binnen een maand of zoveel 
eerder) zo spoedig mogelijk afstand te doen van de aan hem toegekende 
zetel ten gunste van een lager op de lijst van Weert Lokaal geplaatste 
kandidaat, met meer op zich verenigde stemmen dan eerstgenoemde 
kandidaat. 

2. De kandidaat verbindt zich voorts ten aanzien van Weert Lokaal om al 
datgene te doen en na te laten noodzakelijk voor de in het voorgaande lid 
genoemde afstand. 

B: Artikel 2: 
1. Indien en voor zover de kandidaat in een eerder stadium voorafgaande aan 

het ondertekenen van het onderhavige document ten gunste van Weert 
Lokaal een verklaring heeft afgegeven als bedoeld in artikel W 2 lid 1 aanhef 
en onder sub Kieswet, komen Weert Lokaal en de kandidaat overeen dat 
Weert Lokaal genoemde verklaring kan aanmerken als een 
afstandsverklaring als bedoeld in Artikel 1 lid a. Weert Lokaal is gerechtigd 
de met genoemde verklaring beoogde rechtsgevolgen te bewerkstelligen. 

2. De kandidaat doet afstand van het aan hem in artikel W 2 lid 2 Kieswet 
toegekende recht de verklaring bedoeld in het eerste lid in te trekken. 

Kiesraad: 
Hoofdstuk P. De vaststelling van de verkiezingsuitslag door het centraal stembureau: 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0004627/2020-07-01/#AfdelingII_HoofdstukP 

Artikelen P15 en P19: 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0004627/2020-07-01/#AfdelingII_HoofdstukP_Paragraaf3 

Hoofdstuk W. De opvolging Artikel W2: 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0004627/2020-07-01/#AfdelingIV_HoofdstukW 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0004627/2020-07-01/#AfdelingII_HoofdstukP
https://wetten.overheid.nl/BWBR0004627/2020-07-01/#AfdelingII_HoofdstukP_Paragraaf3
https://wetten.overheid.nl/BWBR0004627/2020-07-01/#AfdelingIV_HoofdstukW
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Artikel 29. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
Voor politieke ambtsdragers geldt geen VOG-plicht. Het is de verantwoordelijkheid van de 
vereniging(voorzitter) om zich te waarborgen van de integriteit van potentiële kandidaten. 
Hierbij is het uitgangspunt dat de vereniging zelf alle mogelijkheden benut om eventuele 
bedenkingen te onderzoeken. Het aanvragen van een VOG is daar een van de mogelijke 
middelen voor. Alleen bij vorming van de raad zal door de aankomende raadsleden 
gevraagd worden een VOG – Verklaring Omtrent Gedrag – te overleggen aan het bestuur. 

PARAGRAAF 7.  SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 30. 
In aanvulling op het gestelde onder artikel 14 lid 4 van de statuten mag bij stemmingen en 
verkiezingen elk aanwezig lid maximaal 2 volmacht stemmen van een ander stem-
/kiesgerechtigd lid uitbrengen, zulks nadat de volmachtgever(s) de volmacht nemer daartoe 
schriftelijk en met vrije wil heeft gemachtigd. Genoemde schriftelijke volmacht(en) 
dient/dienen overhandigd te worden aan de secretaris. 

Artikel 31.  
In alle gevallen waarin noch de wet, noch de statuten, noch het huishoudelijk reglement, 
noch de verenigingsstructuur voorzien, beslist het bestuur, nadat in 
raadsfractieaangelegenheden, de fractievoorzitter is gehoord. 

Artikel 32. 
Het huishoudelijk reglement zal van toepassing zijn vanaf de dag van goedkeuring door de 
algemene ledenvergadering. 
Afwijking van dit reglement is niet toegestaan. 

Artikel 33. 
Toekomstige wijzigingen in de kieswet zullen in zoverre invloed hebben op dit Reglement, 
dat in ieder geval de Kieswet vóór dit Reglement gaat, wanneer dit Reglement tegenstrijdig 
zou zijn met de Kieswet. 
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Vaststelling Huishoudelijk reglement 
 

Als overeengekomen met een aantal kleine wijzigingen in Paragraaf 2; artikel 6,  lid a 
en Paragraaf 6;  artikel 27, het voorbeeld, is dit huishoudelijk reglement, 
vastgesteld door de algemene ledenvergadering van Weert Lokaal d.d. 01-10-2021. 

 

Bestuur: 

Voorzitter:  Mark Jankoski 

Vicevoorzitter:  Michel Collignon 

Penningmeester: Frits Aspers 

Bestuurslid:  Gwen Collignon 
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Addendum 1 - Giftenreglement Weert Lokaal 
 

Weert Lokaal is een onafhankelijke lokale politieke organisatie. In tegenstelling tot de 
landelijke partijen PvdA, VVD, GroenLinks, CDA, D66, CU. SP etc. krijgt Weert Lokaal als 
lokale partij, geen subsidie van de overheid. 
 
Alle inkomsten van Weert Lokaal zijn derhalve afkomstig uit contributie (giften) van leden 
en afdrachten (giften) van onze functionerende raadsleden. Conform het gestelde in de 
statuten onder artikel 7. 

Weert Lokaal is ANBI- geregistreerd. Dat betekent dat u uw gift kunt meenemen bij het 
onderdeel aftrekposten, onderdeel giften bij de inkomstenbelasting. 

De overheid heeft voor politieke partijen regels gesteld met betrekking tot financiering. 
Een van die verplichtingen is het hebben van een giftenreglement. Met onderstaand 
reglement voldoet de Weert Lokaal aan de wet. 

In artikel 34 van de Wet financiering politieke partijen staat dat alle politieke partijen die 
met ten minste één zetel zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraad, Provinciale Staten of 
het Waterschap een openbaar giftenreglement moeten hebben, waarin bepaald wordt hoe 
omgegaan wordt met giften en de openbaarmaking daarvan. Het giftenreglement publiceert 
u op de website van uw partij. 

Omdat Weert Lokaal geheel van contributies en afdrachten (giften) afhankelijk is, is het van 
groot belang om vast te leggen welke randvoorwaarden hierbij in acht worden genomen. 
Hiertoe heeft het bestuur op 14 september 2021 de volgende richtlijnen vastgesteld: 

 

Artikel 1 - Het begrip gift 
a) Als gift worden beschouwd een door de partij om niet ontvangen geldsom of op geld 

waardeerbare prestatie met inbegrip van contributie van leden van de partij.  
b) Kwijtscheldingen van schulden van de partij, waaronder declarabele, maar nog niet 

in rekening gebrachte kosten, worden eveneens als gift aangemerkt. 
c) Bij sponsoring is geen sprake van een gift, indien de sponsor een tegenprestatie 

verkrijgt die hij ook elders in het maatschappelijk verkeer tegen een vergelijkbare 
prijs kan verwerven. Te denken valt aan verkoop van advertentieruimte in 
geschriften van de partij of van andere mogelijkheden tot het maken van reclame. 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0033004&paragraaf=4&artikel=34&z=2019-02-23&g=2019-02-23
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Artikel 2 - De toelaatbaarheid van giften 
a) Raadsleden van Weert Lokaal doneren boven op de jaarlijkse contributie een door 

bestuur en Algemene leden vergadering  afgestemd bedrag (afdracht). Zie ook 
artikel 6 lid b van het huishoudelijk reglement. 

b) Giften waarvan de juiste herkomst niet vast te stellen is, worden niet aangenomen.  
c) Giften die kennelijk gedaan worden in de verwachting van een economische of 

politieke begunstiging, worden niet aangenomen. 
d) Giften ten behoeve van voorkeursacties voor een bepaalde kandidaat, worden niet 

aangenomen. 

Artikel 3 – Maximale omvang 
a) Giften, groter dan € 250,- per jaar worden slechts geaccepteerd na schriftelijke 

instemming van het bestuur.  
b) Het is individuele leden niet toegestaan giften te ontvangen ten behoeve van 

politieke activiteiten. 

Artikel 4 - Verantwoording van giften  
a) In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over alle in het betreffende jaar 

ontvangen contributies en afdrachten (giften), zowel qua omvang, herkomst als 
bestemming. 

b) De in 4.1. genoemde verantwoording geldt voor alle geledingen binnen de partij en 
betreft ook de in 3.1. genoemde giften. 

Artikel 5 - Sponsoring  
a) Bij sponsoring is sprake van een ontvangen geldsom of geldswaardige prestatie, 

waarbij de partij een duidelijke tegenprestatie levert aan de sponsor. Deze 
tegenprestatie kan bijvoorbeeld bestaan uit het bieden van ruimte voor promotie van 
diensten en producten of naamvermelding bij partijactiviteiten.  

b) Sponsoring is herkenbaar verbonden aan een activiteit of project van de partij.  
c) In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over alle in het betreffende jaar 

ontvangen sponsorgelden. 
d) Voor Weert Lokaal gelden geen beperkingen met betrekking tot de hoogte van in 

totaal ontvangen sponsorgelden. Sponsoring is pas toegestaan na goedkeuring van 
het bestuur.  

e) Het is individuele leden niet toegestaan sponsorgelden te ontvangen. 
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Artikel 6 - Slotbepalingen  
a) Financieringsbronnen die wettelijk zijn toegestaan maar waarvan het gebruik door 

de partij niet is geregeld, mogen slechts gebruikt worden na instemming van het 
bestuur.  

b) Daar waar de wet afwijkt in beperkende zin van een of meerdere bepalingen uit deze 
regeling, is de wettelijke van toepassing onder volledig behoud van alle overige 
bepalingen van deze regeling.  

c) Daar waar in deze regeling gesproken wordt over beperking van een bepaald 
bedrag, geldt deze beperking voor het totaal aan ontvangen gelden in enig 
kalenderjaar van een bepaalde natuurlijk persoon of rechtspersoon. 

 

 

 
Vastgesteld door het bestuur van Weert Lokaal d.d. 14-09-2021. 

Voorzitter:  Mark Jankoski 

Vicevoorzitter:  Michel Collignon 

Penningmeester: Frits Aspers 

Bestuurslid:  Gwen Collignon 
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Addendum 2 - Vacatie en Declaratie systeem Vrijwilligers Weert Lokaal 
 

Reglement op de vergoedingen voor bestuursleden en vrijwilligers van Weert Lokaal  

Artikel 1. Uitgangspunten 
1. Weert Lokaal kent twee soorten vergoedingen die aan bestuursleden en/of 

vrijwilligers worden betaald: vacatiegelden en onkostenvergoedingen, tezamen 
bestuurskosten genoemd. 

2. De bestuursleden ontvangen noch salaris, noch tantièmes, onverminderd de 
bevoegdheid van het bestuur om met betrekking tot gekwalificeerde functies een 
bijzondere vergoedingsregeling vast te stellen. 

3. Zij hebben recht op een vergoeding van in het belang van de vereniging gemaakte 
kosten, alsmede op vacatiegelden voor het bijwonen van vergaderingen, een en 
ander volgens door het bestuur op te stellen regels. 

4. Dit reglement wil regels stellen voor de bestuurs- en vrijwilligers 
onkostenvergoedingen van Weert Lokaal. 

Artikel 2: Vacatiegelden inzake Weert Lokaal 
1. Bestuursleden die hun bestuurswerkzaamheden niet in loondienst van een derde 

verrichten, hebben recht op vacatiegeld. 
2. Grondslag voor de te betalen vacatiegelden is de tijd die bestuursleden direct en 

indirect aan Weert Lokaal besteden, uitgedrukt in het aantal vergaderingen en 
bijeenkomsten dat bestuursleden bijwonen, waarbij een vergadering of bijeenkomst 
geacht wordt maximaal drie uur te duren, met een uitloopmogelijkheid tot 3,5 uur. In 
dit vacatiegeld is een vergoeding voor de voorbereidings-, reis- en afhandelingstijd 
inbegrepen, tenzij dit reglement anders vermeldt. 

3. Wanneer zich meer vergaderingen of bijeenkomsten voordoen in een doorlopend 
tijdsbestek van maximaal 3,5 uur, worden, tenzij dit reglement anders vermeldt, 
separate vacatiegelden betaald per vergadering of bijeenkomst, dit vanuit de 
overweging dat elke vergadering of bijeenkomst zijn eigen voorbereidende en vaak 
ook nakomende werkzaamheden met zich meebrengt die in de 
vacatiegeldvergoeding dienen te zijn begrepen. 

4. Worden de in lid 2 en lid 3 van dit artikel bedoelde vergaderingen of bijeenkomsten 
met derden (of met het eigen bestuur) gecombineerd met een lunch, receptie of 
diner (bijvoorbeeld: een vergadering gevolgd door een diner met dezelfde 
personen), dan is op de vergadering of de bijeenkomst de vacatiegeldregeling voor 
100% van toepassing, terwijl voor de andere activiteit de helft van een vacatiegeld 
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gedeclareerd kan worden, tenzij beide activiteiten tezamen niet langer dan 3,5 uur in 
beslag nemen. In dit laatste geval kan voor de gecombineerde activiteit slechts één 
vacatiegeld gedeclareerd worden. Wanneer bijvoorbeeld een vergadering de 
ochtend en de middag in beslag neemt en aldus langer duurt dan 3,5 uur en in de 
avond gevolgd wordt door een diner, dan kan voor het totaal van de gecombineerde 
activiteit op die dag 2,5 keer een vacatiegeld gedeclareerd worden. 

5. Wanneer vergaderingen of bijeenkomsten worden voorafgegaan door een 
voorvergadering of voor-bijeenkomst, hetzelfde onderwerp betreffende, 
bijvoorbeeld om in eigen kring overleg te plegen over een tijdens met andere 
partijen te houden vergadering of bijeenkomst in te nemen standpunt, dan wordt 
deze voor-vergadering of voorbijeenkomst niet aangemerkt als een separate 
vergadering, tenzij hij langer duurt dan een uur. 

6. Om met ingang van 1 september 2021 het volgende vacatie en declaratie systeem 
voor vrijwilligerswerk in het kader van bestuurstaken te gaan handhaven. 
a) Aanwezig zijn op een vergadering van het bestuur Weert Lokaal      € 20,00 
b) Aanwezig zijn op een vergadering van de Fractie als  bestuurslid € 25,00 

(apart vermelden reiskosten €0,19 per kilometer) 
c) Aanwezig zijn op vergadering van commissie als  bestuurslid  € 20,00 
d) Bijwonen van een andere activiteit, een activiteit benoemd in verslag 

van het bestuur of opgenomen in algemene bestuurs-agenda  € 15,00 
e) Kilometervergoeding is maximaal €0,19 voor alle activiteiten. 

En parkeergelden uitbetaling volgens bon. 
f) Uitbetaling wordt alleen gedaan voor activiteiten et cetera vermeld/ vernoemd 

op de algemene  bestuurs-agenda . 
g) De uitbetaling vindt per maand plaats en dit met een maximum van 10 maanden 

tussen de 25e en de 30e van de maand. 
(voorschrift belastingdienst max 10 x €180,00 belastingvrij) 

h) Uitbetaling geschiedt door boeking op de bankrekening  
i) Er wordt in principe niet contant uitbetaald. 
j) Bij onvoorziene zaken van bijzondere aard beslist het bestuur ( penningmeester) 

in welke vorm van uitbetaling/beloning en/of schouderklopje en bepaalt het 
bestuur ook de hoogte van de uitbetaling. 

k) ANBI* uren maandelijks doorgegeven worden aan voorzitter deze archiveert. 
Zoals voorgeschreven door belastingdienst. 
*ANBI uren; bestede uren in eigen tijd voor de vereniging. 
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7. Jaarlijks wordt bezien of er aanleiding bestaat de hoogte van de vacatiegelden aan te 
passen. Daarbij is het streven om met enige regelmaat de waardevermindering als 
gevolg van inflatie te compenseren. 

8. Het Weert Lokaal-bestuur kan de in artikel 2 beschreven vacatiegeld-regeling ook 
van toepassing verklaren op andere bestuurlijke activiteiten van Weert Lokaal-
bestuursleden en/of vrijwilligers dan alleen die verricht ten behoeve van Weert 
Lokaal. Dat kan gebeuren, wanneer die andere activiteiten direct of indirect voor 
Weert Lokaal van belang geacht worden waarna door het Weert Lokaal-bestuur een 
besluit zal worden genomen over de toepasbaarheid van Weert Lokaal's 
vacatiegeldregeling en over de toepasbaarheid van de onder artikel 3 beschreven 
onkostenvergoedingsregeling. 

 

Artikel 3: Onkostenvergoedingen 
1. Onkostenvergoedingen worden betaald als compensatie voor gemaakte kosten in 

verband met bestuurlijke werkzaamheden in de zin van artikel 2 ten behoeve van 
Weert Lokaal of daaraan door dit reglement of door het Weert Lokaal bestuur 
gelijkgestelde activiteiten bij of in relatie tot andere organisaties of instellingen. 

2. Onkostenvergoedingen worden betaald aan de persoon of rechtspersoon die deze 
kosten in eerste instantie voor zijn rekening heeft genomen. 

3. Voor algehele vergoeding komen in aanmerking: 
a. reiskosten openbaar vervoer in Nederland: volgens de officiële tarieven; 
b. reiskosten eigen auto: op grond van een tarief van € 0,19 per gereden 

kilometer; 
c. overige reiskosten: op grond van daadwerkelijk gemaakte kosten; 
d. kosten van telefoongesprekken, datakosten en briefporto; 
e. kosten van verbruiksartikelen zoals enveloppen, papier en fotokopieën; 
f. kleine verblijfkosten, zoals de eigen lunch of diner, genoten in verband met 

ééndaagse bestuurlijke werkzaamheden buiten de eigen woonplaats;  
g. representatiekosten, voor zover het besluit tot uitgave is genomen door of 

met instemming van de voorzitter van Weert Lokaal, dit alles binnen grenzen 
van redelijkheid; 

h. andere kosten ten behoeve van de onder lid 1 van artikel 3 genoemde 
bestuurlijke activiteiten; 

i. Andere kosten, voor zover deze betrekking hebben op activiteiten  t.b.v. 
Weert Lokaal m.b.t. promotie, campagnevoering en/of die anderszins door 
het bestuur als belangrijk voor Weert Lokaal worden aangemerkt. 
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4. Reizen die om bestuurlijke redenen gemaakt worden, vallen niet alleen onder de 
reiskostenvergoedingsregeling, maar worden daarnaast ook beschouwd als zijnde 
een vergadering of bijeenkomst en vallen daarmee dus tevens onder de 
vacatiegeldregeling, uitsluitend indien de reistijd, van eigen woning naar de 
bestemming en van de bestemming weer terug, zonder meetelling van de 
vergadertijd in totaal langer is dan 3,5 uur. Per dag valt per heen- en terugreis 
samen maximaal één vacatiegeld te declareren, uiteraard naast het reguliere 
vacatiegeld voor het bijwonen van de betreffende vergadering of bijeenkomst. 

 

Artikel 4: Wijze van declareren 
1. Bestuurskosten, te weten vacatiegelden en onkosten, komen in beginsel alleen voor 

vergoeding in aanmerking, wanneer zij schriftelijk worden gedeclareerd onder 
bijvoeging van (kopieën van) relevante bonnen en andere bewijzen van betaling. 

2. Schriftelijke declaratie kan achterwege blijven ten aanzien van gewone Weert 
Lokaal bestuursvergaderingen, individuele urenverantwoording en/of waarbij een 
presentielijst is vastgelegd. 

3. Alle bestuursleden en/of vrijwilligers van Weert Lokaal zenden hun schriftelijke 
declaraties ter goedkeuring aan het adres van de penningmeester van Weert Lokaal, 
behalve de penningmeester. De penningmeester van Weert Lokaal zendt zijn 
schriftelijke declaraties ter goedkeuring aan de voorzitter van Weert Lokaal. 

4. De penningmeester, en in het geval van declaraties van de penningmeester: de 
voorzitter/het bestuur, beoordelen de ingezonden schriftelijke declaraties en indien 
in orde bevonden, voor akkoord getekend aan het bestuur van Weert Lokaal, waarna 
uitbetaling volgt. 

5. Indien het gaat om bestuurlijke activiteiten die een verblijf buiten de eigen 
woonplaats van langer dan een dag met zich meebrengen, kan op van te voren 
geraamde vacatiegelden en reis- en verblijfkosten een voorschot worden verleend 
door het bestuur van Weert Lokaal. Na afloop van het betreffende verblijf dient 
alsnog schriftelijk door de betrokken bestuurder en/of vrijwilliger  bij de 
penningmeester gedeclareerd te worden onder aftrek van het terzake ontvangen 
voorschot. 
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Artikel 5: Richtlijnen indienen en verwerken declaratie formulier 
1. Declaratieformulier is te verkrijgen via het bestuur of de penningmeester van 

Weert Lokaal. 
2. Het declaratieformulier in PDF (geen Excel of Word bestand) mailen naar: 

penningmeester@weertlokaal.nl 
Samen met een duidelijke foto/scan van eventueel te declareren bonnetjes. 

3. Declaraties dienen minimaal eens per kwartaal en in ieder geval voor de sluiting van 
het budgetjaar (31 januari) ingediend te worden; declaraties ouder dan een jaar 
vervallen. 

4. Alle RODE velden in het declaratieformulier zijn verplicht. 
 
 

Artikel 6: Richtlijnen Belastingdienst 

1. Vrijwilligersvergoeding 
 

2. U werkt als vrijwilliger voor een ANBI 

 

 

Vastgesteld door het bestuur van Weert Lokaal d.d. 14-09-2021. 

Voorzitter:  Mark Jankoski 

Vicevoorzitter:  Michel Collignon 

Penningmeester: Frits Aspers 

Bestuurslid:  Gwen Collignon 

 

mailto:penningmeester@weertlokaal.nl?subject=Declaratie%20van%20gemaakte%20kosten%20t.b.v.%20Weert%20Lokaal
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/werken/werken-als-vrijwilliger/vrijwilligersvergoedingen/vrijwilligersvergoedingen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/periodieke_en_gewone_giften/voorwaarden_aftrek_gewone_giften/u_werkt_als_vrijwilliger_voor_anbi
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