ANBI verantwoording

Lokaal Alternatief is door de Belastingdienst erkend als een ANBI organisatie.
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze
zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.
Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI
de gift vastleggen in een overeenkomst. Onderstaand de ANBI verantwoording van Lokaal Alternatief
Kerkrade.
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Doelstelling volgens de regelgeving
Lokaal Alternatief is een lokale politieke partij die ernaar streeft om aansluitend bij de opgestelde
visie, in de Raadscommissies en de Gemeenteraad van de gemeente Kerkrade de beste besluiten te
nemen voor de burgers van Kerkrade. Hierbij opereert ze, niet gebonden aan landelijke
partijstandpunten en zonder vooringenomenheid, om deze besluiten te nemen en de in Lokaal
Alternatief gestelde uitgangspunten te bereiken in goed samenspel met de andere partijen in de
raad.
Hoofdlijnen huidige beleidsplan
Lokaal Alternatief heeft haar intenties niet neergelegd in een beleidsplan, maar in een visie die de
leidraad vormt voor de realisatie van zaken waar zij in de komende raadsperiode naar streeft en de
basis waarop besluitvorming in de Raadscommissies en de Gemeenteraad van Kerkrade wordt
gebaseerd. Om de visie te realiseren is de partij actief positief kritisch in de raad, organiseert ze
voorlichtingsbijeenkomsten over actuele onderwerpen, geeft ze haar leden maandelijks feedback en
inspraakmogelijkheid, heeft ze een grote achterban in de vorm van een klankbordgroep en houdt ze
contact met maatschappelijke en culturele instellingen om haar visie uit te dragen en ondersteuning
te geven. De visie is terug te vinden op onze website.
Wijze van verwerving van inkomsten.
Lokaal Alternatief verwerft haar inkomsten hoofdzakelijk uit giften van de raadsleden en incidenteel
uit donaties. Ook heeft Lokaal Alternatief inkomsten uit de contributie van de leden.
Van de giften van de raadsleden en de contributie inkomsten wordt een gedeelte bestemd voor
sociale activiteiten. De exacte sociale activiteit wordt op voordracht door het bestuur, leden of
klankbordgroep leden door bestuur en fractie vastgesteld.
Daarnaast worden hieruit lopende kosten voldaan en de kosten gemoeid met de campagnes rondom
de vierjaarlijkse Gemeenteraadsverkiezingen betaald.
Een gedeelte van de functioneringskosten van fractieleden, leden en klankbordgroep leden kunnen
bij de gemeente gedeclareerd worden.
Het vermogen wordt beheerd door het bestuur, dat in de jaarlijkse ledenvergadering hierover
verantwoording aflegt.
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Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders
Het bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester.
Voorzitter:
H.M.J. Bremen
Secretaris:
M. van den Tillaard
Penningmeester:
J. Wallz
Beloningsbeleid
Bestuursleden, leden en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor eventuele werkzaamheden
voor Lokaal Alternatief. Gemaakte onkosten ten behoeve van Lokaal Alternatief kunnen worden
gedeclareerd. Ook ontvangen zij geen vacatiegeld voor het bijwonen van activiteiten of
vergaderingen.

Verslag activiteiten Lokaal Alternatief Kerkrade 2020
Maandelijks:
Open bijeenkomst voor leden, sympathisanten en verdere geïnteresseerde burgers over actuele
agendapunten voor de raadsvergadering en discussie om standpunt van de partij te bepalen en
achtergrondinformatie uit te wisselen.
Daarnaast enkele keren per jaar excursies naar projecten of instanties die van belang zijn voor de
actuele besluitvorming in de politiek. In 2020 waren deze excursies;
- Bezoek Gemeentewerf:
uitleg over werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de dienst gemeentewerken
- Centercourt: Uitleg over de fysieke plannen(zwembad, sporthal, ziekenhuis) in het te
ontwikkelen gebied van het Centercourt in Kerkrade)
- uitleg over de ideële doelstellingen van het Centercourt
o Vitale jeugd
o Vitaal ouder worden
o Vitale wijk met betrekking tot burgers
In verband met corona is de voorlichting vanaf maart 2020 uitsluitend digitaal gebeurd.
Ondersteuning goede doelen in 2020 in Kerkrade:
- Donatie van € 100,00 aan dialectvereniging d’r Wauwel
- Donatie van € 100,00 aan de Carnavalszitting voor ouderen
- Donatie van € 500,00 aan de dekenale voedselbank
Tevens is een oproep aan de Lokaal Alternatief leden geweest om eveneens (rechtstreeks en op
persoonlijke titel) aan dit doel te doneren.
In december 2020 hebben de bestuursleden alle leden een ‘deurbezoek’ gebracht. Deels ook in het
kader van eenzaamheidsbestrijding, met overhandiging van een kleine attentie van de kant van
Lokaal Alternatief om het nieuwe jaar goed te beginnen.
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Financieel overzicht Lokaal Alternatief 2019
(alle bedragen in euro)
Balans 01-01-2019 Activa
ABN-AMRO rekening courant
Balans 01-01-2019 Passiva
Eigen vermogen
Balans 31-12-2019 Activa
ABN-AMRO rekening courant
Balans 31-12-2019 Passiva
Eigen vermogen

1.433,43
1.433,43

12.217,93
12.217,93

Staat van baten en lasten 2019
Inkomsten
Giften raadsleden
Gemeente Kerkrade vergoeding kosten
Contributie leden 2020-2021
Totaal

12.400,00
457,50
600,00 +
13.457,50

Uitgaven
Jaarvergadering met excursie
Onkosten secretaris
Advertenties Centrale voor ouderen en dialectvereniging
Kantoormateriaal
Bankkosten/internet
diversen/vergaderingen/representatie
Totaal
Toelichting:
Positief verschil inkomsten/uitgaven

1.277,45
200,00
585,25
50,00
165,25
395,10 +
2.673,01

10.784,49

Van de giften van de raadsleden wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd voor sociale activiteiten.
Daarnaast wordt gereserveerd voor uitgaven in verband met de campagne m.b.t. de
Gemeenteraadsverkiezingen in 2022

