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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. 

 

 

Vaststelling addendum Giftenreglement 
 

Vastgesteld door de algemene ledenvergadering van Weert Lokaal d.d. 16-12-2022. 

Voorzitter:  Peter Küsters 

Bestuurslid:   Michel Collignon 

Penningmeester: Frits Aspers 

Bestuurslid:  Gwen Collignon 

Bestuurslid:  René Verheggen 

Bestuurslid:  Arthur Slingerland 

Bestuurslid:  Jo Rubberg 

Bestuurslid:  Robyn Dörenberg 
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