Conservatieve Liberalen / JA21
Beleidsplan

Inleiding
Conservatieve Liberalen is de juridische benaming van de vereniging waarbinnen de
activiteiten van een politieke partij onder noemer van JA21 worden ondernomen. Hieronder
hanteren wij de term “de partij” om de gehele organisatie van de vereniging, de
ledenorganisatie en de politieke organisatie aan te duiden. De partij is opgericht op 8
december 2020.

Statutaire doelstelling & missie
De statutaire doelstelling van de partij luidt als volgt en vormt de missie van de organisatie:
De partij streeft naar een land met minder immigratie, een realistischer klimaatbeleid en wil
dat het Nederlandse bestuursmodel democratischer wordt met zo min mogelijk
bevoegdheden voor Brussel. De Nederlandse normen, waarden en tradities willen wij zoveel
mogelijk in ere houden. Dit alles in een ondernemersvriendelijk klimaat waarin de overheid
de belastingen voor de burgers zo laag mogelijk houdt en waarin de focus ligt op veiligheid,
onderwijs en zorg waarbinnen de agent, de leraar en de verpleger pronkstuk in plaats van
sluitstuk zijn.

Doelstelling voor 2021
Dit plan beslaat de periode december 2020 en het eerste halfjaar van 2021.
De doelstelling voor de voorliggende periode is als volgt:
Het behalen van zoveel mogelijk zetels bij de verkiezingen van 17 maart 2021, zodat de
belangen van de vereniging met een zo groot mogelijk mandaat kunnen worden behartigd in
de Tweede Kamer.
Op basis van de verkiezingsuitslag zal het bestuur in samenspraak met de leden een
evaluatie uitvoeren en een visie vormen op de toekomstmogelijkheden voor de partij en
vervolgens de vervolgstrategie bepalen. Dan zullen ook de doelstellingen van de partij en het
beleid op langere termijn, alsmede de kernprincipes en uitgangspunten van de vereniging
verder worden uitgewerkt.

Strategie
In de bijzonder korte periode tot aan de verkiezingen zet het bestuur samen met de
oprichtingsleden alles op alles om te zorgen dat alle formele en administratieve zaken
optimaal geregeld zijn en tegelijkertijd de best mogelijke verkiezingscampagne wordt
gevoerd.

Geen winstoogmerk en liquidatiesaldo
In de statuten is bepaald dat de vereniging geen winstoogmerk heeft. Ook is bepaald dat in
geval van ontbinding van de vereniging een eventueel aanwezig batig liquidatiesaldo zal
bestemmen ten gunste van een instelling met een soortgelijke doelstelling, die tevens een
ANBI-status heeft.

Financiën
Financiële doelstelling is in eerste instantie het werven van zoveel mogelijk middelen ten
behoeve van de verkiezingscampagne. Daarnaast is het doel om voldoende middelen te
werven om gedurende voor het kalenderjaar 2021 de ledenorganisatie zo goed mogelijk te
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kunnen organiseren. Hiertoe wordt door het bestuur een begroting opgesteld welke wordt
voorgelegd in de eerste ALV.
Het bestuur draagt zorg voor het beheer van de gelden en de planmatige en doelmatige
besteding van de middelen, waarbij zij poogt de beheerskosten zo laag mogelijk te houden,
zodat een zo groot mogelijk deel van de gelden ten goede kan komen aan het
verkiezingscampagne-budget en het nastreven van de missie van de partij. De
penningmeester is belast met de zorg voor de administratie en het voldoen aan de diverse
De partij beoogt gelden te werven via verschillende kanalen:
1)
2)
3)
4)

Contributie van leden
Donaties van leden en derden
Het organiseren van fondsenwervende acties
Subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, hiertoe dient aan bepaalde
voorwaarden te worden voldaan. In de volgende beleidsperiode zal dit worden
opgepakt indien van toepassing.

Over het vermogen van de vereniging wordt beschikt door het bestuur.
De kostenstructuur van de vereniging bestaat uit de volgende kostensoorten:
1) Eenmalige kosten in verband met de oprichting
2) Doorlopende kosten voor het in stand houden van de ledenorganisatie en de
algehele organisatie van doorlopende activiteiten
3) Kosten die verband houden met specifieke campagnes voor deelname aan de
verkiezingen.

Verantwoordingsverplichtingen
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste boekjaar is 2021 en is een verlengd
boekjaar: het beslaat de periode vanaf oprichting tot en met eind 2021.
Voor de vereniging geldt dat over onderstaande zaken verantwoording dient te worden
afgelegd:
●
●
●
●

Over staat van baten & lasten, balans en doelmatigheid van de uitgaven van de partij
middels het opstellen van een jaarrekening die wordt gecontroleerd door een
onafhankelijke accountant;
Indien de ANBI-status wordt verkregen, zal de vereniging voldoen aan de
verantwoordings- en publicatieplichten die de belastingdienst daaraan stelt;
Registratie van donaties en melding van (de som van) donaties > 1.000 die door 1
donateur zijn gedaan, ten behoeve van publicatie door het ministerie van
Binnenlandse Zaken in het kader van de wet financiering politieke partijen;
Nadere inventarisatie volgt

Een auditcommissie zal worden verkozen, bestaande uit 2 verenigingsleden, welke het
financieel beleid zal controleren voor het boekjaar 2021 en verder.

Bestuur
Het bestuur bestaat aanvankelijk uit 3 leden, elk belast met een eigen takenpakket,
gezamenlijk eindverantwoordelijk voor beleid en uitvoering. De bestuursverhoudingen binnen
het bestuur zijn als volgt:

Datum: 10-12-2020

Conservatieve Liberalen / JA21
Beleidsplan
●

●

●

De voorzitter is belast met het bewaken van de missie en doelstelling van de
vereniging, de vaststelling van de politieke lijn, de organisatie van de diverse
verkiezingsdeelnames en -campagnes, de algehele vertegenwoordiging van de
vereniging extern en intern en het leiden van de ALV.
De secretaris is belast met het vastleggen van bestuurs- en ALV-besluiten, het
afwikkelen van alle formele communicatie en de formaliteiten rondom de organisatie
van de Algemene Leden Vergaderingen. Daarnaast is de secretaris verantwoordelijk
voor de ledenadministratie en de waarborgen rondom privacy van
persoonsgegevens. De secretaris is het aanspreekpunt voor klachten,
vertrouwenscommissie e.d.
De penningmeester is belast met de bepaling van het financiële beleid, het financieel
beheer en de uitvoering van de financiële taken, waaronder het beheer van de
bankrekeningen en het doen van betalingen namens de vereniging tot een maximum
van €10.000,- (boven dit bedrag dient een medebestuurslid mee te accorderen). Ook
het voldoen aan de verantwoordings- verplichtingen is de taak van de
penningmeester, alsmede de uitvoering van fondsenwervende taken.

In de volgende beleidsperiode zullen bestuursverhoudingen, zittingstermijn, begrenzing van
bevoegdheden, de mogelijkheid tot delegeren van taken, het instellen van andere organen,
etc. nader worden uitgewerkt.
Het bestuur ontvangt geen bezoldiging voor haar werkzaamheden. Gemaakte onkosten in
het kader van de uitvoering van de bestuurstaken worden vergoed.

Opzet van de organisatie - opstartfase en vervolg
Het bestuur van de vereniging bestaat bij aanvang uit:
De heer A. de Boer: Voorzitter
De heer R. Buijt: Secretaris
Mevrouw F. Bouma: Penningmeester
Het bestuur is uitdrukkelijk een tijdelijk oprichtingsbestuur. Het is Joost en Annabel en alle
betrokkenen er alles aan gelegen dat er geen risico wordt gelopen dat de partij onder invloed
komt te staan van mensen die minder dan het beste met ons en ons gedachtegoed voor
hebben. Om dat risico te mitigeren, in combinatie met de hoge tijdsdruk waaronder alles
moet gebeuren, hebben we ervoor gekozen om in de oprichtingsstatuten enkele waarborgen
op dit vlak in te bouwen. Het oprichtingsbestuur ziet het als haar taak op zo kort mogelijke
termijn een optimaal democratische organisatie uit te bouwen zodra bekend is welk mandaat
de partij heeft in Nederland. Het oprichtingsbestuur is ervan overtuigd dat een politieke partij
alleen een gezonde basis heeft als die gestoeld is op een ledenorganisatie met
democratische uitgangspunten, waarin leden het bestuur kiezen en waarin de politieke
leiding gescheiden is van de bestuurlijke organisatie. En waarin ruimte is voor opbouwende
kritiek op de leiding.
Ook in het huishoudelijk reglement is dit verankerd.
Op 17 maart zal duidelijk worden of de partij voldoende mandaat weet te verkrijgen van de
Nederlandse bevolking en volgt een nieuwe fase. Een ALV wordt gepland waarin de opzet
van de ledenorganisatie en een statutenwijziging op de agenda zal staan. Dan praten we
onder meer over de benoeming - en eventuele uitbreiding - van een finaal bestuur, de
vervolmaking van de statuten en de invulling van commissies. Het oprichtingsbestuur zal
haar functies ter beschikking stellen voor een bestuursverkiezing.
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Tot slot
Dit beleidsplan is opgesteld door het bestuur in samenspraak met de oprichtingsleden en
wordt ter bekrachtiging voorgelegd in de eerste ALV.
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