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Feitentabel: doel vereniging, vergaderingen, ledenstand, bestuurssamenstelling, financiën 
 

Periode jaarverslag 
 

2019: 1 januari t/m 31 december 
 

Doel Vereniging 
De vereniging heeft ten doel het oprichten en in stand houden van de 
politieke partij AmelandEén. (artikel 2.1) 

Openbare Partij Vergaderingen 

In 2019 heeft geen OPV plaatsgevonden 

In 2020 staat de 3e OPV gepland op donderdag 10 september 

Bij AmelandEén hoef je geen lid te zijn. Iedereen heeft toegang tot 
onze Openbare Partij Vergadering. Op deze vergadering kun je 
meepraten en meedenken over politiek en maatschappelijke 
onderwerpen.  

De Openbare Partij Vergadering staat omschreven in de statuten van  
AmelandEén onder artikel 13.1 t/m 13.12. De statuten zijn te 
raadplegen via de website: www.ameland1.nl 

Algemene Leden Vergaderingen 

4e ALV) 29 maart 2019    

- 

- 

Het doel van de Algemene Leden Vergadering (ALV) is het nemen van 
noodzakelijke en wenselijk geachte besluiten over verenigingszaken 
die bijdragen aan het hoofddoel van de vereniging. (artikel 11.1) 

Functie van de leden 

- Een politieke partij die deelneemt aan de verkiezingen in Nederland 
  kan uitsluitend een vereniging met leden zijn. 
- Politieke partijen zoeken naar alternatieven voor de traditionele 
  ledenpartij omdat ledenaantallen al decennia lang afnemen. 
- Lidmaatschap van AmelandEén is alleen mogelijk in combinatie met 
  een functie binnen de partij. 

Vertegenwoordigers van de politieke partij trachten de idealen zoals 
omschreven in de beginselverklaring uit te dragen en te 
verwezenlijken. (artikel 2.4) 

Ledenstand 31 dec. 2019 14 

Mutaties leden 
Inschrijvingen: 0 
Uitschrijvingen: 1 

Bestuursleden 31 dec. 2019 7 

Mutaties bestuursleden 
Afgetreden: 1 (29-03-2019) 
Toegetreden: 1 (29-03-2019) 

Wijzigingen bestuursstructuur Nee 

Wijzigingen in statuten Nee 

Huishoudelijk reglement Nee (momenteel niet, is wel mogelijk conform artikel 20 statuten) 

**Financiële samenvatting 1-1-2019 t/m 31-12-2019 

Wijze van boekhouden Kasstelsel      (geen balans, alleen registratie inkomsten / uitgaven) 

Liquide middelen 01 jan. 2019 € 1.432,50     (banksaldo: € 1.432,50 / kassaldo: € 0,00) 

Liquide middelen 31 dec. 2019 € 1.586,33     (banksaldo: € 1.586,33 / kassaldo: € 0,00) 

Verplichtingen 31 dec. 2019 €         0,00  

Eigen vermogen 31 dec. 2019 € 1.586,33     (gelijk aan liquide middelen) 

Totaal inkomsten in boekjaar € 2.750,00  

Totaal uitgaven in boekjaar € 2.511,47     (kosten: € 511,47 / aflossing: € 2.000,00) 

Starterslening door leden Stand 01-01-2019: € 2.000,00 (ineens ontvangen 15-12-2017) 
Stand 31-12-2019: €         0,00 (ineens afgelost 12-02-2019) 
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Samenvatting Jaarverslag 2017-2018 AmelandEén (Pagina 2 van 2) 

Feitentabel: doel vereniging, vergaderingen, ledenstand, bestuurssamenstelling, financiën 
 

Periode jaarverslag 
2017: juni t/m 17 november (informele vereniging) 
2017: 17 november t/m 31 december (formele vereniging) 
2018: 1 januari t/m 31 december 

Doel Vereniging 
De vereniging heeft ten doel het oprichten en in stand houden van de 
politieke partij AmelandEén. (artikel 2.1) 

Openbare Partij Vergaderingen 

1e OPV) 23 januari 2018 
- Hoofddoel 1e OPV: “In gesprek over het 
conceptverkiezingsprogramma AmelandEén” 
- Opkomst: ca. 80 mensen (opiniërend / geen besluiten genomen) 

2e OPV) 2 november 2018  
- Hoofddoel 2e OPV: “Verslag van de eerste 6 maanden van 
AmelandEén in de gemeenteraad en in het college” 
- Opkomst: ca. 40 mensen (opiniërend / geen besluiten genomen) 

Bij AmelandEén hoef je geen lid te zijn. Iedereen heeft toegang tot 
onze Openbare Partij Vergadering. Op deze vergadering kun je 
meepraten en meedenken over politiek en maatschappelijke 
onderwerpen.  

De Openbare Partij Vergadering staat omschreven in de statuten van  
AmelandEén onder artikel 13.1 t/m 13.12. De statuten zijn te 
raadplegen via onze website: www.ameland1.nl 

Algemene Leden Vergaderingen 

1e ALV) 17 november 2017    

2e ALV) 30 januari 2018    

3e ALV) 26 juni 2018 

Het doel van de Algemene Leden Vergadering (ALV) is het nemen van 
noodzakelijke en wenselijk geachte besluiten over verenigingszaken 
die bijdragen aan het hoofddoel van de vereniging. (artikel 11.1) 

Functie van de leden 

- Een politieke partij die deelneemt aan de verkiezingen in Nederland 
  kan uitsluitend een vereniging met leden zijn. 
- Politieke partijen zoeken naar alternatieven voor de traditionele 
  ledenpartij omdat ledenaantallen al decennia lang afnemen. 
- Lidmaatschap van AmelandEén is alleen mogelijk in combinatie met 
  een functie binnen de partij. 

Vertegenwoordigers van de politieke partij trachten de idealen zoals 
omschreven in de beginselverklaring uit te dragen en te 
verwezenlijken. (artikel 2.4) 

Ledenstand 31 dec. 2018 15 

Mutaties leden 
Inschrijvingen: 0 
Uitschrijvingen: 0 

Bestuursleden 31 dec. 2018 7 

Mutaties bestuursleden 
Afgetreden: 1 (26-06-2018) 
Toegetreden: 1 (26-06-2018) 

Wijzigingen bestuursstructuur Nee 

Wijzigingen in statuten Nee 

Huishoudelijk reglement Nee (momenteel niet, maar kan wel, zie artikel 20 statuten) 

Boekhouding Kasstelsel (geen balans) (registratie inkomsten / uitgaven) 

Liquide middelen 31 dec. 2018 € 1.432,50 

Verplichtingen 31 dec. 2018 € 2.000,00      (starterslening, renteloos en aflossingsvrij) 

Eigen vermogen 31 dec. 2018 €    567,50 -/- (negatief) 

Totaal inkomsten in boekjaar € 3.130,82 

Totaal uitgaven in boekjaar € 3.698,32 

Starterslening door leden Stand 15-12-2017: € 2.000,00 (ineens ontvangen) 
Stand 31-12-2018: € 2.000,00 
Stand 12-02-2019: €         0,00 (ineens afgelost) 

 


