
ANBI Registratie 

1 De naam van de ANBI 

instelling: 

Onafhankelijk Moerdijk 

2 Het RSIN 

(Rechtspersonen en 

Samenwerkingsverbanden 

Informatienummer)/fiscaal 

nummer: 

816304580 

3 Het post- of bezoekadres 

van de ANBI instelling: 

Markiezenlaan 34  4758AS  Standdaarbuiten 

4 De beschrijving van de 

doelstelling van de ANBI 

instelling: 

 

1. De vereniging heeft ten doel: 

• als politieke, onafhankelijke groepering 

het verwezenlijken van een 

vooruitstrevende politiek in de gemeente 

Moerdijk en eventueel in een andere 

regio en/of gewest; 

• het behartigen van de algemene, 

collectieve en individuele belangen van 

de bewoners van de gemeente Moerdijk; 

• de bevordering van de doelmatigheid en 

openheid van het bestuur van de 

gemeente en de regionale 

samenwerkingsverbanden. 

2. Zij tracht dit doel onder meer te 

bereiken door: 

• uit haar leden kandidaten aan te wijzen 

die zich verkiesbaar stellen op de lijst 

van de vereniging voor de 

gemeenteraadsverkiezingen van de 

gemeente Moerdijk, een en ander 

overeenkomstig het bepaalde in de 

Kieswet; 

• de verkiezing van afgevaardigden in 

regionale en/of gewestelijke raden, 

waterschappen, commissies en 

dergelijke; 

• het houden van openbare 

bijeenkomsten; 



• de bevordering van een goede 

communicatie tussen bestuur en 

burgers; 

• de bevordering van een goede 

communicatie met andere politieke 

groeperingen; 

• de realisering van openheid en 

openbaarheid van bestuur via het tot 

stand brengen van daarop gerichte 

regels, voorlichting over actuele zaken, 

bevordering van inspraak en participatie 

van burgers in het bestuur; 

• het bevorderen van bestuurlijke 

participatie van de leden; 

• alle wettige middelen die voor het doel 

bevorderlijk zijn. 

5 De hoofdlijnen van het 

beleidsplan van de ANBI 

instelling: 

Doelstelling 

Het doel van Onafhankelijk Moerdijk is het 

realiseren van een vooruitstrevende politiek 

in de gemeente Moerdijk. Daarnaast wil 

Onafhankelijk Moerdijk de algemene 

individuele belangen van de inwoners en 

ondernemingen van de gemeente Moerdijk 

behartigen. Kernwoorden en kernbegrippen 

bij het realiseren van onze doelstellingen 

zijn: 

 

• Bestuur. 

Een doelmatig en transparant bestuur van 

onze gemeente en van door de gemeente 

aangegane regionale 

samenwerkingsverbanden. 

 

• Beginspraak.  

De burger centraal stellen door plannen te 

beginnen bij en met inspraak van de burger. 

 

• Gezonde balans. 

Onafhankelijk Moerdijk staat voor een 

gezonde balans tussen wonen, werken en 

recreëren, heeft continu aandacht voor 

gezondheid, schone lucht en kwaliteit van de 



leefomgeving. 

 

• Menselijke maat 

Kwaliteit van leven is bij alles wat 

Onafhankelijk Moerdijk doet en laat het 

leidende uitgangspunt. 

Hoe willen wij onze doelen bereiken? 

Het belangrijkste orgaan binnen de 

Gemeente Moerdijk is de Gemeenteraad. 

De beste methode om onze doelen te 

bereiken is te zorgen dat Onafhankelijk 

Moerdijk een kwalitatieve en kwantitatieve 

goede vertegenwoordiging heeft in de 

Gemeenteraad. 

Onafhankelijk Moerdijk wijst, op basis van 

een daartoe opgesteld protocol, uit haar 

leden kandidaten aan die zich verkiesbaar 

stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

Onafhankelijk Moerdijk streeft er naar om op 

basis van het aantal gekozen leden in de 

Gemeenteraad één of meer wethouders te 

leveren voor het college van Burgemeester 

en Wethouders. 

Voor een kwantitatief goede 

vertegenwoordiging in de Gemeenteraad is 

het essentieel dat er kiezers op 

Onafhankelijk Moerdijk stemmen. Om zo 

veel mogelijk draagvlak bij kiezers te krijgen 

worden de volgende instrumenten gebruikt: 

 

• het houden van openbare bijeenkomsten 

waarbij de fractievergaderingen een 

belangrijke rol spelen; 

• het van tijd tot tijd in publicaties laten 

zien wat Onafhankelijk Moerdijk, al dan 

niet samen met (coalitie)partners, heeft 

bereikt; 

• het onderhouden van een informatieve 

en actuele website waarop inwoners 

kunnen laten weten wat zij van het doen 

en laten van Onafhankelijk Moerdijk 

vinden. 



• het stimuleren en bewaken van een 

goede communicatie tussen bestuur en 

burgers; 

• het onderhouden van goede contacten 

met andere politieke groeperingen.  

6 De namen en functie van de 

bestuurders: 

Frans Fakkers– Voorzitter 

Christ Frijters – Secretaris 

Tineke van Dijkhorst – Penningmeester 

Eef Schoneveld – 2e Penningmeester 

Eef Sterk – 2e secretaris 

Hans van Brenkelen - Fractievoorzitter 

7 Het beloningsbeleid: Bestuursfuncties zijn onbezoldigd 

Raadsleden en wethouders zijn bezoldigd 

 

 

 

 

 

FINANCIELE VERANTWOORDING: 
 

Onafhankelijk Moerdijk Resultatenrekening 2017    

BATEN Resultaat Begroting 

Contributies € 990,00 € 1.500,00 

Bijdragen fractieleden  € 2.955,00 € 3.500,00 

Bijdragen wethouders € 1.330,00 € 1.450,00 

Donaties en giften € 10,00 € 25,00 

Rente € 53,41 € 80,00 

Vrijval Voorziening € 450,00 € 5.000,00 

TOTAAL BATEN € 5.788,41 € 11.555,00 

      

LASTEN Resultaat Begroting 

Verkiezingen 2018 € 453,94   

Verkiezingen 2018 € 453,94 € 5.000,00 

Promotie/Braderie/Ledencampagne € 463,65   

Advertentiekosten € 531,12   

Website € 201,64   

PR/Website € 1.196,41 € 850,00 



Algemene ledenvergadering € 111,80   

Bestuursvergaderingen € 217,60   

Fractieoverleg op locatie € 7,65   

Vergaderkosten € 337,05 € 500,00 

Bestuurskosten € 139,86   

Kantoorartikelen € 73,55   

Drukwerk en papier € 66,55   

Bankkosten € 154,80   

Bestuurskosten € 473,76 € 500,00 

Lidmaatschap Lokaal Brabant € 250,00   

Representatiekosten € 64,90   

Diverse kosten € 439,90 € 500,00 

Toevoeging aan Voorzieningen € 2.750,00 € 3.750,00 

TOTAAL LASTEN € 5.651,06 € 11.350,00 

SALDO RESULTAAT € 137,35 € 205,00 

 

 

Balans Onafhankelijk Moerdijk 

31 december 

2017 

31 december 

2016 

RABO Betaalrekening € 1.409,98 € 682,91 

RABO Spaarrekening € 14.957,18 € 13.416,76 

Nog te ontvangen rente Spaarrekening € 12,99   

Terug te ontvangen fractiekosten € 157,62   

TOTAAL  € 16.537,77 € 14.099,67 

Nog te betalen kosten € 12,90 € 12,15 

Vooruit ontvangen contributie   € 10,00 

Voorziening Verkiezingen 2018 € 11.650,00 € 9.350,00 

Algemene Reserve  € 4.874,87 € 4.737,52 

TOTAAL  € 16.537,77 € 14.109,67 

 

 

 

 

 

 

 



Toelichting bij Jaarrekening 2017 van Onafhankelijk Moerdijk 

ALGEMEEN 

In 2017 is de financiële administratie bijgehouden door Tineke van Dijkhorst-
Roderkerken en Eef Schoneveld. Zij zijn op de Algemene vergadering 2017 gekozen 
tot 1e en 2e penningmeester. De taakverdeling is dat Tineke zorgt voor het doen van 
de betalingen en het innen van contributies en bijdragen.  
Eef verwerkt de gegevens in de administratie en is verantwoordelijk voor het 
opstellen van de jaarrekening. 

RESULTATENREKENING 
Door de afname van het aantal leden is de contributieopbrengst lager dan in de 
meerjaren begroting is voorzien. De uitgaven zijn grotendeels in lijn met voorgaande 
jaren.  
De post Vergaderkosten is opnieuw laag doordat de bestuursleden geen declaraties 
hebben ingediend voor reiskosten. Omdat de uitgaven voor de verkiezingscampagne 
voor het grootste deel in 2018 worden betaald is de vrijval van de Voorziening 
Verkiezingen 2018 slechts voor een klein deel aangesproken. 
Vanaf 2017 wordt de rente op de spaarrekening verantwoord in het jaar waarin de 
rente is opgebouwd. Op de balans 31/12/2017 is deze rente opgenomen als 
transitorische post. 

BALANS 

De posten op de balans spreken voor zich. Een aantal leden heeft ondanks een 
aantal herinneringen de contributie 2017 niet voldaan. Gezien de onzekerheid of in 
2018 alsnog betaald wordt is het bedrag van de nog te ontvangen contributie niet in 
de balans opgenomen. Als er in 2018 toch nog wordt betaald, wordt die betaling 
toegevoegd aan het resultaat 2018. 

Publicatiedatum 20 juni 2018 


