Algemene gegevens van de vereniging
Naam:
: Heusden één
RSIN nummer : 808060673
Adres
: Ter Hunen 28, 5151 HP Drunen
Email
: secretariaat@heusden-een.nl
KvK nummer : 17109383
Bankrelatie : NL 76 INGB 0008 1570 31
Doelstelling van Heusden één
De vereniging Heusden één heeft ten doel het behartigen van de belangen van alle inwoners
van de gemeente Heusden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; alles in de ruimste zin van het woord.
Bestuur van de vereniging
Voorzitter/Secretaris
: Ans Merkx
Penningmeester
: Xander Buisman
Algemeen Bestuurslid
: vacature
Bevoegdheden en verplichtingen Bestuur en Fractie.
Deze zijn geregeld in de statuten van de vereniging welke zijn vastgelegd in de
Statutenwijziging 2011.003277.02/SAL/SAL d.d. 20 januari 2012
De vereniging kent geen Raad van Toezicht. De vereniging is verantwoording verschuldigd
aan haar leden en kiezers.
Beloningsbeleid van de vereniging
Heusden één is een vereniging die volledig bestuurd wordt door vrijwilligers. Zij ontvangen
vanuit de vereniging geen enkele financiële vergoeding of anderszins voor geleverde
diensten en/of werkzaamheden.
Naast de bestuursleden nemen andere, bij de doelstellingen van Heusden één betrokken
inwoners van de gemeente Heusden deel aan de activiteiten van Heusden één. Ook deze
betrokkenen ontvangen hiervoor geen financiële beloning of anderszins. Uiteraard met
uitzondering van de vergoedingen en bezoldiging aan onze politieke ambtsdragers in de
gemeente Heusden.

Beleid
Heusden één maakt onderdeel uit van het College van Burgemeester en wethouders. Veel
van de beleidsuitgangspunten van Heusden één zijn in het coalitieprogramma terecht
gekomen, waardoor wij in staat zijn ook deze coalitieperiode belangrijke punten uit ons
beleidsprogramma te verwezenlijken. Onze wethouder heeft een brede en belangrijke
portefeuille met belangrijke onderwerpen en diverse grote projecten waar veel gaande is.
De fractie van Heusden één profileert zich zoveel mogelijk tijdens de info- en
Raadsvergaderingen op de dossiers die voor onze partij belangrijk zijn. Door de diverse
onderwerpen kritisch te benaderen, door het stellen van artikel 43 vragen of door het
indienen van moties tijdens de raadsvergadering. Het is belangrijk dat we zichtbaar zijn,
daarom profileren wij ons op sociale media en in de media.
Verslag van onze activiteiten 2020
Het jaar 2020 is, als gevolg van de Coronacrisis, een heel bewogen jaar geweest.
Heel de wereld heeft op zijn kop gestaan, en vanaf maart 2020 is dit ook van grote invloed
geweest op de gemeentepolitiek. Heusden één vindt dat de gemeente Heusden dit geweldig
heeft opgepakt. Gemeente Heusden was één van de eerste gemeentes in Nederland die
digitaal gingen vergaderen. Dat was wennen en viel in het begin niet altijd mee, maar het
besturen van onze gemeente moest doorgaan.
Voor ons als Heusden één betekende dat ook digitaal vergaderen. Wij vonden het een gemis
dat onze inwonersavonden weg vielen. Wij moesten het stellen zonder echt onderling
persoonlijk contact met onze leden en andere belangstellenden.
De fractie is ondanks alle beperkingen actief geweest door het stellen van diverse
Artikel 43 vragen aan het College. Zoals het bereiken van ouderen tijdens coronaperiode,
Glasvezel in alle kernen, Vervuiling van het Van Greunsvenpark , veiligheid bij scholen, de
grote winsten bij jeugdzorg , onderzoek follow-the-money en de verlichting van het ei van
Drunen.
Ook bij de Voorjaarsnota- en de Begrotingsvergadering heeft de fractie van Heusden één
zelf, of samen met onze coalitiepartijen, diverse moties ingediend
Onze wethouder heeft diverse onderwerpen op de kaart gezet zoals Landgoed Steenenburg,
Duurzaamheid, de nieuwe omgevingsvisie en de nieuwe woonvisie, het Integraal
huisvestingsplan en wat niet onvermeld mag blijven, hij heeft goed gepast op de financiën
van onze gemeente.
Als gevolg van de Coronapandemie heeft in 2020 de algemene Ledenvergadering geen
doorgang kunnen vinden, maar het bestuur heeft de leden middels nieuwsbrieven
geïnformeerd en op de hoogte gehouden van de ins en outs van Heusden één.
Zodra het in 2021 weer mogelijk was, is de algemene ledenvergadering directe weer bijeen
geroepen door het bestuur. Ondanks de beperkte mogelijkheden zijn digitaal de eerste
stappen gezet ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 en heeft het
bestuur op diverse gebieden verbeterslagen in gang gezet. Zo zijn wij er in geslaagd om onze
zichtbaarheid te verbeteren en te vergroten.

Financiële verantwoording 2020
De inkomsten van Heusden één bestaan voornamelijk uit contributiebetalingen en donaties
van onze leden en de ontvangen fractievergoeding van de gemeente Heusden.
Als gevolg van de perikelen van de coronapandemie zijn de uitgaven lager geweest dan
gebruikelijk. De uitgaven in 2020 bestonden voornamelijk uit uitgaven voor vergaderkosten
(beperkt), de website, advertentiekosten en overige algemene kosten. Onze uitgaven
bedroegen ca. € 1.200,-. Het positief batig saldo over 2020 is toegevoegd aan de reserves
van Heusden één.
Heusden één beschikt voornamelijk over liquide middelen, zijnde reserveringen voor
toekomstige uitgaven van Heusden één en voor onze deelname aan de
gemeenteraadsverkiezingen.
Giften reglement
Sinds 7 maart 2013 is de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) in werking getreden.
In artikel 34 van de Wet financiering politieke partijen staat dat alle politieke partijen die
met ten minste één zetel zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraad, Provinciale Staten of
het Waterschap een openbaar giftenreglement moeten hebben, waarin bepaald wordt hoe
omgegaan wordt met giften en de openbaarmaking daarvan. Heusden één onderschrijft de
ze regelgeving.
Heusden één wil een open, transparante en integere partij zijn en draagt dit onder meer uit
door het hanteren van een giftenreglement waarin is vastgelegd hoe Heusden één omgaat
met giften en hoe zij deze openbaar maakt.
Toevoegen Giftenreglement

Giften ANBI
Geeft u wel eens geld aan een goed doel of vereniging? Schenkingen mogen onder
voorwaarden afgetrokken worden in uw aangifte inkomstenbelasting of
vennootschapsbelasting. Belangrijke voorwaarde is dat de vereniging waaraan u schenkt als
algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) wordt aangemerkt.
Heusden één heeft de ANBI status aangevraagd.
Heusden één wordt daardoor verplicht bepaalde informatie op de website te publiceren
zodat u inzicht krijgt in het functioneren van onze vereniging.
Als een goed doel of vereniging als ANBI is aangemerkt dan weet u zeker dat er geen
schenkbelasting betaalt hoeft te worden over uw schenking of gift. Voor ANBI’s is er namelijk
een algehele vrijstelling opgenomen. De verkrijging moet wel het algemeen belang dienen.
Op deze wijze komt u schenking/gift volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.
Meer informatie over ANBI kunt u vinden op www.anbi.nl of www.belastingdienst.nl

Lid, donateur of sponsor van Heusden één worden
Ja, bij Heusden één voel ik mij thuis en zou graag deel uit willen maken van de partij en/of
zou de partij graag willen ondersteunen.
Dit kan door lid, donateur of sponsor van Heusden één te worden:
1. Leden bepalen mede de koers van Heusden één en betalen een bijdrage van
€ 12,00 of een andere overeengekomen bedrag per jaar. Je kan lid worden, als je
zestien jaar of ouder bent en het programma, de statuten en het huishoudelijk
reglement van Heusden één onderschrijft.
2. Donateurs dragen Heusden één een warm hart toe en laten dit blijken door
jaarlijks een bedrag te doneren.
3. Sponsoren dragen Heusden één een warm hart toe en laten dit blijken door het
sponsoren van (delen van) evenementen
INVULFORMULIER
Vul hieronder je gegevens in:
Je naam (verplicht): …………………………………………………………….
Adres (verplicht): ……………………………………………………………….
Je e-mailadres (verplicht): …………………………………………………..
Je telefoonnummer (verplicht): ………………………………………….
Geboortedatum (verplicht): ………………………………………………
Vink aan wat van toepassing is, er zijn meerdere keuzes mogelijk
Ja, ik word lid van Heusden één
Ja, ik word donateur van Heusden één
Ja, ik word sponsor van Heusden één
neem contact met mij op
Aanvullende tekst (zoals bedrag bij donatie of doel en bedrag sponsoring)

