
Beleidsplan Vereniging SamenBeverwijk 2018-2022 
 
1. Inleiding  
Voor u ligt het beleidsplan van de Vereniging SamenBeverwijk. Binnen de gemeente Beverwijk en de 
gemeenteraad van Beverwijk wordt de aanduiding Samen Lokaal gebruikt. Op het internet is de vereniging terug 
te vinden onder www.samenbeverwijk.nl en www.samenlokaalbeverwijk.nl. De vereniging is de basis van de 
politieke beweging. De fractie is de vertegenwoordiging van de politieke beweging in de gemeenteraad van 
Beverwijk.  
 
2. Algemeen 
Vereniging SamenBeverwijk is een politieke vereniging opgericht op 31-08-2017 door Ali Bal en Dionne Kos. De 
vereniging staat sinds 01-09-2017 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 69508666. De 
vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. Het RSIN-nummer is: 857899107. Voor meer gegevens verwijzen 
wij u graag naar onze website.  
 
3. Doel zoals gesteld in de statuten 
De vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van de inwoners van de gemeente Beverwijk, en 
het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Zie voor meer informatie ‘Akte 
van Oprichting’. Voornoemde document is digitaal te raadplegen middels de eerdergenoemde websites en is 
vastgesteld op 31-08-2017. 
 
Het bovenstaande doel tracht de vereniging te bereiken door: 
 

- het deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Beverwijk met een vastgesteld 
politiek programma; 

- het geven van bekendheid van haar beginselen; 
- het voeren van campagne om (toekomstige) kiezers te informeren en te betrekken bij de realisering van 

het doel van de vereniging; 
- het werven van leden; 
- het beleggen van bijeenkomsten voor de leden en andere belangstellenden; 
- het organiseren van activiteiten; en  
- het steunen, ontwikkelen of uitvoeren van maatschappelijke initiatieven.  

 
En alle verdere handelingen die hiermee in de ruimte zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.  
 
4. Missie & Visie  
SamenBeverwijk is een lokale politieke beweging met een jonge en frisse blik op de gemeente Beverwijk. De 
vereniging staat voor een democratisch, sterk, sociaal, duurzaam en groen Beverwijk en Wijk aan Zee. Daarbij wil 
SamenBeverwijk investeren in een duurzame samenwerking tussen de gemeente, inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties. Een samenwerking vrij van politieke partijbelangen en profileringsdrang en 
waarbij het gezamenlijke belang van de gemeenschap voorop wordt gesteld. 
 
Bij SamenBeverwijk staat het betrekken van inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen voorop. 
De vereniging streeft ernaar om de voornoemde groepen ook na gemeenteraadsverkiezingen een stem te geven 
en volledige openheid en transparantie te bieden. Onze missie is dus het hervormen van de lokale democratie  
-waarin op dit moment politieke partijen leidend zijn- naar een democratie van nieuwe vormen, waarin de 
samenwerking met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen van de gemeente Beverwijk 
centraal staat. Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
 

1. De inwoners en hun welzijn zijn altijd leidend (dus niet het in stand houden van het politieke- of 
economische systeem). 

2. Geef inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen zeggenschap. 
3. De kennis en kunde van de samenleving wordt actief ingebracht bij politieke oordeels- en 

besluitvorming.  
4. De politiek is oplossingsgericht op basis van dialoog en gezond verstand.  

 
 



5. Lidmaatschap en financiën  
Alle inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen zijn onze “achterban”. Iedereen doet mee! Ook de 
mensen die niet stemmen. Gewoon iedereen dus. Want iedereen heeft ideeën die de wij en onze gemeente 
beter kunnen maken. Vandaar dat wij ernaar streven om iedereen te betrekken. Wanneer iemand sterk 
betrokken wenst te zijn bij SamenBeverwijk, dan kan dat middels een lidmaatschap. Het lidmaatschap van 
Vereniging SamenBeverwijk bedraagt € 12,- per jaar. Van de raadsleden wordt, naast het voornoemde bedrag, 
een bijdrage verlangd van € 50,- per maand ofwel € 600,- per jaar. Het bestuur legt jaarlijks en inhoudelijke en 
financiële verantwoording af aan de Algemene Leden Vergadering. De inkomsten van de vereniging bestaan uit: 
 

- Contributie van de leden. 
- Afdracht door raadsleden. 
- Giften, schenkingen en donaties. 
- Financiële bijdragen vanuit de Gemeente Beverwijk. 

 
Het beheer van het vermogen is opgedragen aan het bestuur van de vereniging. Wij hanteren het vierogen 
principe, dus altijd minimaal twee handtekeningen van de bestuursleden. Daarbij vindt jaarlijks een kascontrole 
plaats door de kascommissie bestaande uit tenminste 2 leden. Deze kascommissie brengt jaarlijks verslag uit 
tijdens de algemene ledenvergadering ofwel ALV. Het jaarverslag geeft inzicht in de balans en de staat van baten 
en lasten. Tijdens de ALV wordt toelichting gegeven over het voornoemde. Voor een overzicht van inkomsten, 
bestedingen en vermogen verwijzen wij u graag naar de financiële jaarverslagen die staan gepubliceerd op 
https://samenlokaalbeverwijk.nl/sbbi/. 
 
Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester, onder toezicht van het bestuur en de kascommissie. De 
vereniging heeft geen winstoogmerk. Om de continuïteit van de vereniging te waarborgen wordt vermogen 
aangehouden. Jaarlijks wordt gespaard voor een zogenaamd verkiezingsfonds. Uit dit fonds wordt de 
verkiezingscampagne bekostigd.  
 
6. Organisatie 
SamenBeverwijk is vereniging met leden. Momenteel bestaat het bestuur uit 5 leden, namelijk: 
 
Voorzitter: Ali Bal 
Penningmeester: Cor Bart 
Secretaris: Kadir Akdeniz  
Bestuurslid Media: Aad Bos 
Algemeen Bestuurslid: Halil Koçak 
 
De fractie die de vereniging vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Beverwijk bestaat momenteel uit 4 
raadsleden en 2 steunraadsleden. 
 
Iedere vertegenwoordiger van SamenBeverwijk: 
 

- onderschrijft de uitgangspunten van SamenBeverwijk; 
- werkt oplossingsgericht, betrekt de samenleving (op verschillende manieren en brengt de samenleving 

in positie om vraagstukken op te lossen; 
- heeft een open houding voor overleg; we eisen geen fractiediscipline; 
- zijn dienstbaar en hebben niet de pretentie alles (beter) te weten. 

 
7. Postadres en contactgegevens Vereniging SamenBeverwijk 
 
Jacob van Deventerstraat 111 
1941 ET Beverwijk 
 
06-39886686 
info@samenlokaalbeverwijk.nl of contact@samenbeverwijk.nl 
www.samenlokaalbeverwijk.nl of www.samenbeverwijk.nl 
 
Bankrekeningnummer: NL22 INGB 0008 0154 13 


