Beleidsplan DorpsVISIE Son en Breugel
2019-2022
Doel van de vereniging DorpsVISIE
Als politieke onafhankelijke groepering het verwezenlijken van een
vooruitstrevende politiek in de gemeente Son en Breugel.
De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Verenigingsdoelstelling
Zoveel mogelijk personen in Son en Breugel actief bij het sociale en
maatschappelijke proces in ons dorp betrekken.
Dit kan als:
• Actief lid van onze vereniging
• De vereniging als paraplu van betrokken inwoners (denk onder andere aan
vrijwilligers en mantelzorgers)
• Door vanuit de vereniging actief het gesprek met inwoners, organisaties en
bedrijfsleven in Son en Breugel aan te gaan.
Dit bereiken wij door:
• Inwoners, organisaties en bedrijfsleven in/bij de vereniging te betrekken
bij de maatschappelijke en/of politieke meningsvorming.
• Actief deelnemen van leden van DorpsVISIE aan maatschappelijke
organisaties en evenementen,
• Actief bij te dragen aan het informeren van inwoners etc. in Son en
Breugel,
• Organiseren van algemene en kennis bijeenkomsten en daarnaast
werkbezoeken af te leggen,
• Organiseren van achterban bijeenkomsten voor het bepalen van de
politieke standpunten en ter ondersteuning van de politieke fractie,
• Communiceren in lokale bladen en via social media, naast uiteraard directe
communicatie
• Het uitvoeren van of deelnemen aan van politieke activiteiten in Son en
Breugel en de regio.

Politieke doelstelling
De politieke doelstelling zelf is verwoord in ons verkiezingsprogramma voor de
periode 2018 - 2022.
We bereiken de politieke doelstellingen met de volgende middelen:
• Om de vier jaar uit haar leden kandidaten aan te wijzen die zich
verkiesbaar stellen op de lijst van DorpsVISIE voor de
gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Son en Breugel,
• De verkiezing uit haar leden van afgevaardigden voor (gemeentelijk)
commissies, in regionale en/of gewestelijke raden of organen,
waterschappen, en dergelijke,
• Alle wettige middelen die voor het doel bevorderlijk zijn.
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Doelen 2019-2022
In de periode 2019-2022 stelt de vereniging zichzelf de volgende actiepunten:
1. Streven om de grootste politieke vereniging van Son en Breugel te blijven
met een streven van in elk geval behoud en indien mogelijk uitbreiding
van het huidige aantal leden/begunstigers/sympathisanten;
2. De grootste en kwalitatief goede fractie in de gemeenteraad te blijven;
3. Leden en sympathisanten te scholen en te informeren en zodoende beter
te betrekken bij de politieke meningsvorming;
4. Dit te doen door o.a. studiedagen en themabijeenkomsten te organiseren;
5. Herkenbaar en aanspreekbaar te zijn in het dorp onder andere door
zichtbare deelname aan andere bijeenkomsten van organisaties.
Minimaal 2 andere maatschappelijke organisaties per jaar bezoeken en 2
evenementen;
6. Betrekken van meer jongeren bij onze activiteiten en de politiek.

Beschikbare middelen
De vereniging werft financiële middelen door:
1. Contributies van de leden;
2. Donaties/ bijdragen van gemeenteraadsleden, wethouders en leden van
commissies van de gemeenteraad;
3. Donaties/bijdragen o.a. van de gemeente Son en Breugel;
4. Verkrijgingen krachtens erfrecht of schenking.
Ad 2 De fractie- en commissieleden van de gemeenteraad en onze wethouder in
het College van Burgemeester en Wethouders ontvangen individueel een door
het rijk vastgestelde vergoeding/salaris voor hun werkzaamheden.
Het bestuur en vrijwilligers van de vereniging ontvangen geen vergoedingen voor
hun werkzaamheden, buiten voor gemaakte onkosten voor de vereniging.
Ad 3. De (politieke) fractie in de gemeenteraad van Son en Breugel krijgt een
bijdrage van de gemeente Son en Breugel voor het dekken van onkosten in
verband met het fractiewerk. Deze worden als aparte post in de
verenigingsbegroting meegenomen en ook apart verantwoord.

Meerjarenbegroting 2019 - 2022
Omschrijving
Uitgaven
Activiteiten
Communicatie
Algemene kosten
Inkomsten
Contributies en
donaties/bijdragen
Bijdrage gemeente
SenB (fractie)
Resultaat
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2019

2020

2021

2022

€
€
€

€
€
€

800,600,910,-

€ 1.600,€
600,€
960,-

€ 7.250,€
600,€
960,-

€ 3.340,-

€ 3.340,-

€ 3.340,-

€ 2.450,-

€ 1.000,-

€ 1.000,-

€ 1.000,-

€ 1.000,-

€ 2.030,-

€ 2.030,-

€ 1.180,-

€ 5.360,-

800,600,910,-
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