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SECRETARIEEL JAARVERSLAG 

2020 was een bijzonder jaar voor Gemeentebelang. We begonnen het jaar met 49 leden en gingen 
enthousiast van start met Praat op Straat. Op 18 maart stond een Algemene Vergadering gepland 
maar vanwege het uitbreken van de Coronapandemie ging deze niet door. Ook veel andere 
bijeenkomsten, politiek, bestuurlijk en evenementen zoals Praat op Straat zijn niet doorgegaan of 
digitaal gehouden. Het uitbreken van de pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben ons het 
gehele voorjaar en een groot deel van de zomer in hun greep gehouden. We hebben met onze 
stickeractie samen met inwoners elkaar een hart onder de riem gestoken en hebben een druk half jaar 
op social media gehad dankzij Suus Willemen. 

Op zaterdag 12 september 2020 heeft het bestuur van Gemeentebelang een heidag georganiseerd in 
Gorinchem samen met de fractie, wethouder en commissieleden. Op deze heidag hebben we de 
eerste stappen gezet in de verkiezingscampagne naar 2022 en het is door de deelnemers als zeer 
positief ervaren. 

Op donderdag 1 oktober was er weer een ALV in de boodschap, waarbij we de coronamaatregelen 
goed in acht hebben kunnen nemen. Het was fijn elkaar weer te zien en “live” te kunnen spreken. 
Op deze ALV is Stefanie Heijnen voorgedragen en benoemd als bestuurslid. Zij heeft de taken op zich 
genomen van secretaris. Maarten van Haperen heeft de overstap gemaakt naar penningmeester. 
We hebben afscheid genomen van Dewi de Hoon en Brigitte van Suijlekom als bestuurslid. Namens 
het bestuur heeft Maarten hen zeer bedankt voor hun inzet en een smakelijk cadeau overhandigd. 
Viera Vanekova kon helaas deze avond niet aanwezig zijn, zij is later persoonlijk bedankt en heeft ook 
nog een cadeau ontvangen. 
Namens de kascommissie (Ciska, Piet en Hugo) heeft Ciska verslag uitgebracht over de bevindingen 
met betrekking tot het boekjaar 2019. De jaarrekening 2019 is vastgesteld met decharge bestuur. 
Er is een nieuwe kascommissie benoemd: Marieke, Ciska en Piet (met zijn welbevinden in verband 
met afwezigheid deze avond). 

In november 2020 is er weer een nieuwsbrief verschenen met dit keer belangrijk nieuws van en over 
de fractievoorzitter. Johan heeft namelijk afscheid genomen als fractievoorzitter en het stokje 
overgedragen aan Maud. In het Gilze en Rijen weekblad heeft hierover ook een mooi artikel gestaan. 
We zijn zeer dankbaar voor de grote inzet van Johan voor Gemeentebelang. Zijn rustige maar 
doortastende wijze om met elkaar op te trekken en te verbinden heeft ervoor gezorgd dat 
Gemeentebelang een rol van betekenis heeft in onze gemeente. 
Enorm trots zijn we op onze nieuwe fractievoorzitter en wij wensen Maud heel veel succes! 

In december was het weer tijd voor de kerstkaarten actie. Dit keer is het een nieuwjaarskaarten actie 
geworden met een wens voor een gezond 2021 in deze bijzonder tijden. Ariane, Rob, Maud, Johan, 
Francesco, Guido, Dewi, Jan (de Wee), Lya, Jacqueline, Miranda, Victor, Jan (Kin), Wil, Josje, Ine, 
Henk Jan en Stefanie zijn voor Gemeentebelang op pad gegaan om de kaarten weer bij de bewoners 
van Rijen te bezorgen. Zeer bedankt voor jullie inzet! 

Eind 2020 hebben we 46 leden en was de bezetting van Gemeentebelang als volgt: 

Wethouder Ariane 
Fractie  Maud (voorzitter), Johan en Francesco 
Commissie middelen  Johan en Koen 
Commissie ruimte Maud, Maarten en Kees 
Commissie samenleving Francesco, Maud en Jacqueline 
Bestuur  Henk Jan, Maarten en Stefanie 
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TOELICHTING ALGEMEEN 

ALGEMEEN 

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva 
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. 
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden 
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

Overige vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van een 
voorziening wegens oninbaarheid. 

Liquide middelen 
De liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarde. Voor zover niet anders is vermeld 
staan deze ter vrije beschikking. 

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT 

Resultaat 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de contributies en bijdrages en andere aan het 
verslagjaar toe te rekenen lasten.  

Financiële baten en lasten 
De financiële baten en lasten betreffen aan derden betaalde en van derden ontvangen interest. 
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Gemeentebelang 
Anna Blamanstraat 35 
5122 CN Rijen 

BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (na resultaatbestemming) 

Bedragen in euro’s 31-12-2020 31-12-2019

ACTIVA 

Vlottende activa 
Vorderingen 1.441 840 
Liquide middelen 6.416 3.824 
  --------------- --------------- 

7.857 4.664 

--------------- ------------- 
Totaal 7.857 4.664 

========= ======= 

Bedragen in euro’s 31-12-2020 31-12-2019

PASSIVA 

Eigen vermogen 
Eigen vermogen 976 3.460 
Reserve verkiezingen 3.500 - 
Resultaat 2.861 975 
 ---------------  --------------- 

7.338 4.435 

Kortlopende schulden 

Crediteuren 414 229 
Vooruit ontvangen bedragen 105 - 
 --------------- --------------- 
  519 4.664 

---------------- -------------- 
Totaal 7.857 4.664 
 ========= ======= 

Rijen, 31-03-2020 
Gemeentebelang 

Voorzitter Penningmeester 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Bedragen in euro’s 31-12-2020 31-12-2019

BATEN 

Contributies 329 439 
Raadsbijdragen en -giften 2.685 1.525 
Gemeentelijke bijdrage 853 784 
Giften 147 1.131 
Niet geïnde crediteuren 229 - 

---------------- ------------ 
Totaal 4.243 3.879 
    ========= ======= 

Bedragen in euro’s 31-12-2020 31-12-2019

LASTEN 

Organisatie 81 213 
Activiteiten 879 2.220 
Verkiezingen - - 
Overige lasten 505 297 

---------------- -------------- 
Totaal 1.382 2.730 
 ========= ======= 

Financieel Resultaat 2.861 975 
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	Bedragen in euro’s                31-12-2020                31-12-2019
	ACTIVA
	Vorderingen
	Nog te ontvangen contributies 21 56
	Nog te ontvangen Gemeentelijke Bijdrage 853 784
	Nog te ontvangen raadslidbijdrage 567 -
	Nog te ontvangen giften - -
	----------------  ------------
	Totaal  1.441  840
	=========  =======
	De nog te ontvangen giften hebben betrekking op de giften die gedaan kunnen worden in verband met de ANBI status van de partij.
	Liquide Middelen
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	De ALV lasten betreffen zaalhuur en consumpties. De overige laten betreffen o.a. afscheid bestuursleden.
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