
Vereniging Team Lokaal

De naam van de vereniging is: Team Lokaal.

De vereniging Team lokaal is opgericht op: 7 mei 2021.

Adres secretaris: Museumlaan 11 - 5825 AJ Overloon

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 82744866.

Fiscaal nummer: 862588169.

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer Nummer): n.v.t.

Team lokaal is niet in het bezit van een CBF-erkenning.

Het bestuur bestaat momenteel uit 7 personen:

Frans van der Zande – voorzitter

Dorus Huysmans – penningmeester

Jeu Verstraaten – secretaris

De bestuursleden:

Anne Derks, Gerard Stoffels, Henk Siroen, 1 vacature

Beleidsplan 2021 e.v.

Team Lokaal is een politieke vereniging die zich ten doel stelt de maatschappelijke, culturele,

sportieve en politieke belangen in de Gemeente Land van Cuijk te behartigen.

De vereniging wil een zo groot mogelijke politieke partij zijn om haar doel te kunnen bereiken.

De focus van de vereniging is erop gericht een zo goed mogelijke toerusting te bewerkstelligen om in

de verkiezingscampagne zo veel mogelijk stemmen te trekken en daarmee zoveel mogelijk
raadszetels door de partij te kunnen bezetten.

De plannen voor de komende jaren zijn er tevens op gericht om aan de in de gemeenteraad gekozen
leden een optimale begeleiding te bieden.

De plannen van de vereniging richten zich ook op de zorg dat er voldoende middelen zijn, waaronder

ook financiële middelen, om bij de volgende verkiezingen weer optimaal voor de dag te komen.

Dit beleidsplan geeft de visie weer van de vereniging voor de komende raadsperiode van 4 jaren.

Daarbij moet de nadruk worden gelegd op de naamsbekendheid van de partij en het verkrijgen van
voldoende financiële middelen om de campagnes te bekostigen.

De vereniging is ontstaan door een samenvoeging van 7 lokale politieke partijen in het Land van Cuijk

met op het oog de herindeling, die op 1 januari 2022 plaatsvindt. De drijfveer was om de lokale
partijen voldoende stem te geven in de nieuwe gemeente.



De vereniging wil zich onderscheiden van andere politieke verenigingen door de oorspronkelijke

woonkernen binnen de nieuwe gemeente een stem te geven.

Het doel is om de politiek zo dicht mogelijk bij de inwoners te brengen.

Om deze doelstelling te kunnen realiseren moet de vereniging in deze woonkernen zichtbaar

aanwezig zijn, een luisterend oor bieden en zich inspannen om de wensen van de inwoners zoveel
mogelijk te kunnen realiseren binnen de gemeente Land van Cuijk.

Om dit te realiseren zijn in ieder geval, naast vrijwilligers, ook geldelijke middelen nodig om

regelmatig bijeenkomsten te houden in de woonkernen.

Om het een en ander te realiseren dienen deze bijeenkomsten voorafgaand aan de politieke

besluitvorming plaats te vinden met een frequentie van eens per 2 maanden tot eens per kwartaal.

Daarnaast moet doorlopend naamsbekendheid gegeven worden door middel van publicaties. En niet

in de laatste plaats zullen de gekozen gemeenteraadsleden door de vereniging worden begeleid.

Dankzij de inspanningen en de uitwerking van de voornoemde doelstellingen heeft de nieuwe

vereniging 8 zetels weten te behalen op een totaal van 37 zetels, voor de raadsperiode 2022 -
2026.

De geldelijke middelen die daarvoor nodig waren zijn voor een groot deel afkomstig uit donaties van

sympathisanten alsmede contributies van leden.

Wanneer deze inspanningen niet waren verricht, waren de oorspronkelijke lokale politieke partijen

naar alle waarschijnlijkheid niet dan wel in geringe mate vertegenwoordigd geweest in de nieuwe
gemeente Land van Cuijk.

De werkdoelen voor de komende periode kunnen in het kort omschreven als volgt worden benoemd:

- Het zoeken naar voldoende bestuurders om de kar te blijven trekken.
- Het begeleiden en steun geven aan de nieuw gekozen leden van onze vereniging binnen
de nieuwe gemeenteraad Land van Cuijk.

- Het zoeken van middelen ter reservering voor de nieuwe toekomstige campagnes. - Het
maken van een raamwerk voor het betrekken van de inwoners bij de gemeentelijke  politiek

en het blijven streven naar naamsbekendheid in het Land van Cuijk.
- Het werven van nieuwe leden zodat de vereniging veerkrachtig blijft.


