Naam instelling: Lokaal sterk
postadres: Hoofdstraat 145 – 5706 AL Helmond
website: www.lokaalsterkhelmond.nl
RSIN-fiscaal nummer: 802529501

Doelstelling:
Het doel van Lokaal sterk is ervoor te zorgen het wonen, werken, winkelen en
recreëren in onze gemeente, voor alle inwoners van Helmond en haar bezoekers, zo
aangenaam mogelijk te maken. Als lokale partij hoeven wij ons niet te schikken naar
de wil van een overkoepelende landelijke partij. We opereren onafhankelijk en zo
kunnen we maatwerk leveren op lokaal niveau.

Bestuur:
•
•
•
•
•

voorzitter- Peter van Gastel
secretaris – Ilse van de Reek
penningmeester – Arnold de Jong
bestuurslid – Mientje Bos
bestuurslid – Karin Ermens

Beloningssysteem:
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben
wel recht op een vaste vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie
gemaakte kosten.

Hoofdlijnen beleidsplan:
Lokaal sterk heeft ten doel als onafhankelijke partij de belangen van de Helmondse
bevolking te behartigen. De vereniging bestaat uit een groep mensen die zich
maatschappelijk zeer betrokken voelt bij Helmond en haar bewoners.
Zij tracht dit doel te bereiken door het kandidaat stellen van leden voor de
gemeenteraad van de gemeente Helmond en het vormen van werkgroepen en
commissies. Lokaal sterk zal hiervoor gebruik maken van alle wettige middelen die
voor het doel bevorderlijk zijn.
De vereniging heeft geen winstoogmerk.
De inkomsten van de vereniging bestaan uit maandelijkse- en/of jaarlijkse bijdragen
van leden en donaties.

Baten zullen worden verantwoord in het jaar dat ze zijn ontvangen en lasten zullen
worden verantwoord in het jaar dat de verplichtingen zijn aangegaan.
De inkomsten worden besteed aan de website, administratie- en vergaderkosten en
de verkiezingscampagne. Een substantieel deel van de inkomsten wordt geschonken
aan goede doelen in Helmond.
Het geld wordt aangehouden op een bankrekening.

Activiteiten:
De coronacrisis heeft ook onze vereniging geraakt. We gingen voortvarend te werk
en organiseerden aan het begin van het jaar een nieuwjaarsbijeenkomst. Maar hoe
anders was alles vanaf maart. Fysiek contact was niet meer mogelijk. Door onze
grote flexibiliteit hebben we ons kunnen aanpassen aan de steeds veranderende
Coronaregels. Hierbij stond onze inzet voor de Helmondse bevolking steeds voorop.
We hebben alle activiteiten moeten annuleren en vergaderingen hebben we zoveel
mogelijk digitaal voortgezet.

BALANS 31-12-2020

Activa

Passiva

Liquide middelen:

Eigen vermogen:

Bank

€ 17.819
========

Algemene reserve

€

17.819

============

STAAT VAN BATEN EN LASTEN LOKAAL STERK 2020
Baten:
Contributies

€

480

Afdrachten fractie

€

6.725

_________________
Som van de baten

€

7.205

€

858

€

6.347

Lasten:
Vergaderkosten

€

13

Bankkosten

€

124

Kosten website

€

118

Administratie/portokosten €

20

Kosten activiteiten

€

354

Bestuurskosten

€

18

Diverse kosten

€

42

_________________
Som van de lasten
_________________

Saldo van baten en lasten

===============

