Publiciteitsplicht ANBI
1. Gegevens:
Statutaire naam:

Helder Open en Integer Werkt, ook genoemd HOI Werkt

Statutaire zetel:

Paardenstraat 61, 5081 CG Hilvarenbeek

Telefoon:

06 54 32 34 32

RSIN-nummer:

821612566

Kamer van Koophandel:

17269812

Bankrekening nummer:

NL40 RABO 0155465503

E-mailadres:

info@hoiwerkt.nl

Website:

www.hoiwerkt.nl

2. Doelstelling
HOI Werkt is een lokale politieke partij in Hilvarenbeek. Een partij die het belang van de zes kernen van
Hilvarenbeek vooropstelt en waarin politieke kleur ondergeschikt is. Een partij die belang hecht aan
cultuur, natuur en het dorpse karakter. Een partij die samen met de inwoners en met respect voor het
verleden vooruitstrevend werkt aan duurzame oplossingen voor de toekomst. HOI staat voor Helder,
Open en Integer. Dat is wat HOI Werkt wil zijn en waar HOI Werkt voor staat.

3. Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
De belangrijkste beleidsdoelen bereiken we door:
1. ons in te zetten voor een gezonde omgeving waar de lucht, de bodem en het water schoon zijn;
2. plannen te maken voor behoud van natuur, landschap en een groene omgeving;
3. plannen te maken voor betaalbare woningen en voorzieningen die bijdragen aan de leefbaarheid;
4. kleinschalige en duurzame initiatieven te stimuleren die bijdragen aan de werkgelegenheid;
5. beleid te maken dat alle inwoners de mogelijkheid en kansen biedt om volledig mee te doen aan de
samenleving;
6. de inwoners van Hilvarenbeek te betrekken bij het beleid en bij onze besluiten.
Lees voor een uitgebreide beschrijving van de beleidsdoelstellingen de informatie onder ‘Wat’ en
‘Programma’.

4. Bestuurssamenstelling
Gezamenlijk bevoegde leden van het bestuur:
Voorzitter:

Frans Kokke

Secretaris:

Hans Knobben

Penningmeester:

Frank Hafkemeijer

Bestuurslid:

Ton de Bruijn

Bestuurslid:

Marie-José Kruijswijk-Kuijpers

Bestuurslid:

Cia Jansen

5. Verslag activiteiten
HOI Werkt verricht activiteiten zoals die voor een lokale politieke partij gebruikelijk zijn. Dit houdt in:
1. deelnemen aan raadscommissies en gemeenteraadsvergaderingen;
2. voorbereiden daarvan in fractiebijeenkomsten en strategische sessies en werkgroepen;
3. organiseren van ledenbijeenkomsten en politieke thema-avonden;
4. raadplegen van en communiceren met inwoners;
5. voeren van verkiezingscampagnes;
6. voeren van een ledenadministratie.

6. Werving van inkomsten van de vereniging
HOI Werkt financiert alle activiteiten met contributies van leden, donaties, en vrijwillige afdrachten van een
deel van de raadsvergoeding van de fractieleden. Zie voor een specificatie de staat van baten en lasten op de
site.

7. Beheer en besteding van het vermogen van de vereniging
Het bestuur van HOI Werkt beheert het vermogen van de vereniging. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de
algemene ledenvergadering. Het vermogen besteedt HOI Werkt aan inhoudelijke verenigingsactiviteiten en
kosten voor de verkiezingscampagne voor de gemeenteraad. Hieronder vallen: publicaties, vormgeving en
beheer van de website, het houden van politieke vergaderingen en bijeenkomsten De financiële middelen zet
HOI Werkt uitsluitend in om de beleidsdoelen in Hilvarenbeek te bereiken.
De bestuursleden en leden ontvangen geen vergoeding voor hun inspanningen of werkzaamheden voor de
vereniging. De staat van baten en lasten en de balans staat ieder jaar op de website. Volgens de statuten
stelt de algemene ledenvergadering jaarlijks een kascommissie samen van twee leden die de boeken
controleren. De algemene ledenvergadering keurt het verslag goed en verleent het bestuur in elk
verenigingsjaar décharge van de financiële administratie.

