Beloningsbeleid
De bestuurders van de vereniging (voorzitter, penningmeester, secretaris) ontvangen geen beloning.
Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Naast het bestuur heeft de vereniging -naast reguliere
leden- op dit moment vier actieve leden die het bestuur ondersteunen in haar activiteiten. Ook zij
ontvangen geen beloning. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
Beleidsplan Zandvoort Echt Eén (Partij ZEE)
1. INLEIDING
Voor u ligt het eerste beleidsplan van de lokale partij Zandvoort Echt Een, ofwel ZEE. Op internet
is ZEE te vinden onder www.partij-zee.nl. Ook maken wij gebruik van diverse sociale
mediakanalen. De vereniging is de basis van de partij.
2. DOELSTELLING ZEE
De vereniging is formeel opgericht op 11 november 2021. De statuten zijn notarieel vastgelegd op 11
november 2021.
a. Deelname aan de gemeenteraad(verkiezingen) in de gemeente Zandvoort met een
vastgesteld politiek programma
b. Het voeren van lokale campagnes om "toekomstige" kiezers te informeren over en te
betrekken bij de politiek en hen te bewegen te stemmen op Partij ZEE bij de
gemeenteraadsverkiezingen
c. Het voortdurend werven van leden
d. Het regelmatig beleggen van (politieke) bijeenkomsten voor haar leden
e. Het regelmatig beleggen van bijeenkomsten in de kernen Zandvoort en Bentveld en te
fungeren als een klankbord voor de inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden
van en bij Zandvoort
f.

Het regelmatig informeren van de leden, sympathisanten en/of derden met betrekking tot
de politiek van partij ZEE en over het innemen van een standpunt bij besluitvorming. Deze
informatievoorziening geschiedt middels bijeenkomsten, de website, sociale media alsmede
een periodieke nieuwsbrief voor de leden.

De doelstelling van de vereniging is vastgelegd in artikel 3 van haar statuten.
3. BESTUUR EN ORGANISATIE
3.1 Het bestuur bestaat uit tenminste 3 leden. Op dit moment (7 december 2021) zijn dit een
voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
3.2 De leden: Elk kalenderjaar is er een ledenvergadering in de maand september/oktober.
3.3 Uitvoering
De activiteiten van de vereniging bestaan uit het voorbereiden van deelname aan de
Gemeenteraadsverkiezingen 2022, op 14, 15 en 16 maart 2022 door middel van het voeren van
campagne en het bijwonen van de door de gemeente geagendeerde openbare raadsvergaderingen.
Daarnaast vergadert de vereniging samen voor onderlinge afstemming hierover.

Om aan de doelstelling van de vereniging te voldoen voert het bestuur onder andere de volgende
taken uit:
 Het beheren van de website partij-zee.nl met informatie over de vereniging, artikelen over
het verkiezingsprogramma en actualiteiten.
 Het meewerken aan actuele onderwerpen en het bijwonen van openbare bijeenkomsten die
de fractie of de gemeente organiseert.
4. FINANCIËN
De inkomsten van de ZEE bestaan uit bijdragen (lidmaatschapsgeld) van leden en van donaties. De
vereniging ontvangt geen subsidies, maar is uitsluitend afhankelijk van de bijdragen van de leden en
giften. Met genoemde inkomsten worden onder meer de volgende activiteiten bekostigd: • Kosten
bijeenkomsten van de vereniging; • Beheren website; • Inschakelen van deskundig advies; • Totale
kosten van de organisatie voor de verkiezingen.
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