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Voorwoord van de voorzitter
Hierbij doe ik u het jaarverslag 2019 toekomen van de politieke vereniging Gemeentebelangen
Pijnacker-Nootdorp.
In het jaarverslag komen de samenstellingen aan de orde van het bestuur en de fractie.
Voor de activiteiten van de fractie van Gemeentebelangen wordt verwezen naar de nieuwsbrieven
die maandelijks worden uitgebracht, met uitzondering van de recesperiode juli/ augustus 2019.
Hiermee legt het bestuur verantwoording af over de activiteitendie onder zijn verantwoordelijkheid
hebben plaatsgevonden.
Het jaarverslag bestaat uit twee delen, het activiteitenvberslag aan de hand van de uitgekomen
nieuwsbrieven en de jaarrekening.

Met vriendelijke groet,

Kees Jongh
Voorzitter

3

Terugblik op het jaar 2019

Leden
Begin 2019 telde onze vereniging 20 leden. Dit aantal blijft vrij constant.

Bestuur
In januari 2019 trad voorzitter Paul Slegtenhorst af en werd Kees Jongh door het bestuur als
voorzitter gekozen. De samenstelling van het bestuur is sinds januari 2019:
•
•
•
•
•

Kees Jongh
Carla Bok
Richard van Oevelen
Ina Mantjes
Jan van Overdam

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid

Kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie bestond in 2019 uit:
•
•

Bianca van Petegem
Koen Mantjes

De fractie bestond in 2019 uit
Ina Mantjes

fractievoorzitter

Bernard Minderhoud

vice-fractievoorzitter

Bianca van Petegem

fractielid

Carla Bok

buitenraadslid

Kees Jongh

fractiemedewerker
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Het politieke jaar op hoofdlijnen
Iedere maand, met uitzondering van de recesmaanden juli en augustus, werd er door de
fractiemedewerker een nieuwsbrief uitgebracht met de activiteiten van fractie en bestuur.
De nieuwsbrieven werden gezonden aan de leden en aan ongeveer dertig belangstellenden,
waaronder de lokale media. Deze nieuwsbrieven zijn als bijlagen bij dit jaarverslag gevoegd.

Jaarrekening
KASSTROOMOVERZICHT 2019
Ontvangsten 2019
Afdrachten

€

2.250,00

Contributies 2019

€

385,00

Rente

€

0,09

Totale ontvangsten:

€

2.635,09

Totale uitgaven:

€

361,46

Saldo ontvangsten - /- uitgaven
2019

€

2.273,63

Liquide middelen per 01-01-2019

€

357,91

Liquide middelen per 31-12-2019

€
2.631,54

Uitgaven 2019
Bankkosten
Contributie LPZH
Bestuurskosten

€
€
€

155,58
100,00
105,88
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