Beleidsplan van de Urker
Gereformeerde Partij te Urk
Vooraf
Voor u ligt het beleidsplan van de Urker Gereformeerde Partij te Urk. Het plan omvat
een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het
beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI regeling, geldt
in principe voor onbepaalde tijd, maar zal zodra dat nodig is worden geactualiseerd.
Het bestuur van de Vereniging van de Urker Gereformeerde Partij,
J. Hakvoort,
voorzitter.
Urk, 17 november 2016
1. De doelstelling en het actuele beleid
De vereniging van de Urker Gereformeerde Partij te Urk heeft statutair ten doel de
beginselen van Gods Woord op politiek terrein tot meerdere erkenning te brengen in den
lande overeenkomstig Gods Woord, zoals daarvan belijdenis gedaan wordt in de artikelen
2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Zij onderschrijft geheel en
onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld in de
Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren zestienhonderd achttien en
zestienhonderd negentien, over alle terreinen in het leven en derhalve mede over het
terrein van het staatkundige en maatschappelijke leven. Derhalve is haar streven erop
gericht dat Gods Woord als norm aanvaard wordt voor het politieke en maatschappelijke
leven en daartoe te verrichten van al hetgeen met het hiervoor vermelde verband houdt
of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De vereniging richt zich in de praktijk volledig op de hiervoor omschreven doelstelling en
tracht dit doel te bereiken door:
a.
het- met een op voormelde grondslag gebaseerd (verkiezings)program deelnemen
aan de verkiezingen voor de raad van de gemeente Urk;
b.
het stellen van kandidaten voor de verkiezingen van de Tweede Kamer, de
Provinciale Staten en het Europees Parlement;
c.
het beleggen van ledenvergaderingen en openbare vergaderingen, waarin in ieder
geval het onderzoek en de bestudering van de beginselen aan de orde worden
gesteld;
d.
elk ander wettig middel dat voor dit doel bevorderlijk kan zijn, mits niet met haar
grondslag in strijd.
De Vereniging van de Urker Gereformeerde Partij werd opgericht op twaalf juli
tweeduizend zestien en notarieel geregistreerd.
Contributies van leden, alsmede donaties en giften aan de vereniging van de Urker
Gereformeerde Partij bereiken hun doel. De organisatie is klein en slagvaardig. Via het
jaarverslag dat onder de leden van de vereniging wordt verspreid wordt regelmatig

gerapporteerd over activiteiten en inzet van middelen. De vereniging heeft geen
winstoogmerk en maakt ten aanzien van het beheer hoegenaamd geen kosten.
De bestemming van een eventueel liquidatiesaldo bij een eventuele ontbinding van de
vereniging zal bij het besluit tot ontbinding van de vereniging worden vastgesteld. Een
eventueel batig saldo van de ontbonden vereniging wordt dan zoveel mogelijk besteed
overeenkomstig het doel van de vereniging.
2. De werkzaamheden
Van de bestuursleden wordt verwacht dat zij zijn gehouden tot een behoorlijke vervulling
van de hen opgedragen taak.
Voor meer gerichte informatie wordt verwezen naar het jaarverslag van de vereniging.
3. Werving van fondsen
De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier.
Naast contributies van de leden heeft de vereniging een aantal sponsoren die financieel
bijspringen tijdens verkiezingscampagnes.
Voor meer gerichte informatie wordt verwezen naar het financieel jaarverslag van de
vereniging.

4.

Beheer en besteding van fondsen

De fondsen van de vereniging zijn bescheiden en worden beheerd door de vereniging
zelf. De vereniging beheert daartoe een rekening bij de Rabobank.
Jaarlijks worden enkele duizenden euro’s geworven. De vereniging heeft uiteraard te
maken met onkosten in de vorm van verzendkosten, bankkosten, kosten website en
kosten ten aanzien van de te houden ledenvergaderingen. De beheerkosten zijn minimaal
en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboekingskosten.
Er worden geen vacatiegelden aan de bestuursleden uitgekeerd.

5.

Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer, jaarverslagen en contactgegevens

De Urker Gereformeerde Partij,politieke partij te Urk, is een vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder
nummer 66465982, als de Urker Gereformeerde Partij, adres Harderbank 16. 8321 RP
URK.

Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers vanuit diverse kerkelijke denominaties
danwel andere (maatschappelijke) kringen en kent naast een voorzitter; de heer J.
Hakvoort, een secretaris; de heer W. Woord en een penningmeester; de heer W. Woord,
Zij is bezig het bestuur verder uit te breiden.
Het fiscaal nummer van de vereniging is 856566184.

Jaarverslagen worden op schriftelijke wijze onder de leden verspreid en per 1 januari
2017 op de website van de Urker Gereformeerde Partij verder openbaar gemaakt.
Het bestuur draagt er zorg voor dat de meest actuele jaarverslagen binnen zes maanden
na afsluiting van het boekjaar via de website voor een ieder toegankelijk zijn.

