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Doelstelling en beleid van de Vereniging

De vereniging stelt zich ten doel de behartiging van de belangen der gemeente Dalfsen,
zulks in de uitgebreidste zin des woords zonder voorkeur voor enige godsdienstige of
politieke richting, zulks echter met vermijding van al datgene, hetwelk een ander in zijn
godsdienstige of politieke overtuiging zou kunnen kwetsen. Zij tracht dit doel te bereiken
door:

● het deelnemen aan de verkiezing voor leden van de gemeenteraad;
● het bij iedere gemeenteraadsverkiezing vaststellen van een program van actie,

waarin met name de kernpunten van de in de eerstvolgende zittingsperiode van de
gemeenteraad na te streven doeleinden worden samengevat;

● het bestuderen van alle vraagstukken, welke zich ten aanzien van het bestuur van de
gemeente kunnen voordoen;

● het propageren van haar opvattingen omtrent al datgene, wat naar het oordeel van
de vereniging bevorderlijk kan zijn voor de ontwikkeling van de gemeente Dalfsen;

● alle andere wettige middelen, welke tot het gestelde doel dienstig kunnen zijn.

Samenstelling van het verenigingsbestuur

De politieke partij Gemeentebelangen Dalfsen is een vereniging, waarbij de leden het voor
het zeggen hebben. De vereniging bestaat voor en door de leden, inwoners van de
gemeente Dalfsen. De vereniging heeft een dagelijks bestuur dat conform de statuten
bestaat uit een aantal daartoe verkozen leden. Tenminste drie leden hebben een specifieke
functie. Het huidige bestuur bestaat uit:

● Jolande Onderdijk voorzitter (tevens bestuurder Waterschap WDOD)
● André Bruins secretaris
● Diny Makkinga penningmeester/administratie

Bezoldiging

De bestuurders van de vereniging Gemeentebelangen Dalfsen doen dit zonder vergoeding
van hun tijd of inzet. De functies zijn onbezoldigd. Alle bestuurders zijn geregistreerd en
gevalideerd als UBO bij de Kamer van Koophandel.
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Administratieve bereikbaarheid

De vereniging en het bestuur is per e-mail bereikbaar op
bestuurgemeentebelangendalfsen@gmail.com en schriftelijk via
penningmeester/administratie: Diny Makkinga, Molenstraat 14, 7721 AR Dalfsen.

Uitgeoefende activiteiten

Doel van vereniging is belangenbehartiging van de gemeente Dalfsen. Deze inbreng vindt
uiteraard plaats binnen of via het democratisch gekozen bestuur. Vereniging
Gemeentebelangen Dalfsen neemt actief deel in het bestuur van de gemeente Dalfsen, en
participeert in het bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta.

In de gemeenteraad neemt Gemeentebelangen Dalfsen (in de periode 2018-2022) met 9
van 21 zetels haar verantwoordelijkheid. De partij levert bovendien twee wethouders aan
een college van Burgemeester en 3 Wethouders. In het Waterschap WDOD neemt
Gemeentebelangen Dalfsen deel in het collectief Gemeentebelangen Drenthe-Overijssel,
wat met drie zetels deelneemt in het waterschapsbestuur. Voor verslaglegging van de
activiteiten verwijzen wij u naar onze inbreng en bijdragen, zoals u deze kunt vinden in de
openbare archieven van respectievelijk de gemeente Dalfsen en het Waterschap Drents
Overijsselse Delta.

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen 2022 en daaropvolgend de verkiezingen
voor het waterschapsbestuur is de vereniging naast haar politieke activiteiten actief geweest
in het werven en voorbereiden van leden die zich verkiesbaar willen stellen voor politieke
functies. Informatie over de verkiezingen vindt u op onze website gewoonbetrokken.nl

Financiële verantwoording

Eind 2020 heeft Vereniging Gemeentebelangen Dalfsen een vermogen van € 18195,27
Het jaar 2020 is financieel afgesloten met een batig resultaat van € 4043,01. De Algemene
Ledenvergadering heeft in 2021 bepaald dat het resultaat aan het vermogen wordt
toegevoegd.

Toelichting op de balans:
Vereniging Gemeentebelangen Dalfsen heeft geen geregistreerde bezittingen,
deelnemingen, leningen of schulden. Het vermogen bestaat uit kasgelden. Iedere vier jaar
vindt een afschrijving op het vermogen plaats ten gunste van de verkiezingscampagne voor
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de gemeenteraadsverkiezingen. Anders geformuleerd: de verenigingsleden sparen ieder
jaar gezamenlijk om eens in de vier jaar uit eigen middelen campagne te kunnen voeren.

Toelichting op de rekening:
Vereniging Gemeentebelangen Dalfsen heeft geen andere inkomsten dan contributie van
leden en afdrachten van raadsleden en wethouders. Er zijn alleen kosten voor administratie
en organisatie van het bestuur, de organisatie van ledenbijeenkomsten, activiteiten en
publicaties ten behoeve van de leden of de werving daarvan, en de voorbereiding en
uitvoering van verkiezingscampagnes. Het bestuur waakt over een spaarzame besteding
van de beschikbare middelen.

Jaarlijkse verantwoording door het bestuur:
De balans en jaarrekening worden inclusief de onderliggende administratie tijdens de
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering toegelicht aan en vastgesteld door de leden van de
vereniging. Vooraf vindt een administratieve controle plaats door een jaarlijks wisselende
kascommissie, bestaande uit twee leden.


