VERSLAG 2017-2020
VERENIGING SAMENBEVERWIJK
INLEIDING
In voorliggend document wordt een beeld geschetst van hetgeen gebeurd en bereikt in de
periode 2017 tot en met 2020. Daarbij wordt op verschillende momenten een doorkijk
gegeven en worden doelen uitgesproken.

A Bal
ali@samenbeverwijk.nl
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Bestuur
De Vereniging SamenBeverwijk werd opgericht op 31-08-2017 door Ali Bal en Dionne Kos.
De politieke vereniging staat sinds 01-09-2017 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer: 69508666 en is opgericht voor onbepaalde tijd. Voor meer informatie over
de vereniging verwijzen wij u graag naar: https://samenlokaalbeverwijk.nl/over-ons/.
Na oprichting van Vereniging SamenBeverwijk op 31-08-2017 is het bestuur gewijzigd. Dit is
gebeurd tijdens de ledenvergadering van 31-08-2018. Op deze datum is Dionne Kos uit het
bestuur getreden en zijn Cor Bart en Kadir Akdeniz aangetreden als respectievelijk
Penningmeester en Secretaris. Ali Bal is bij voornoemde bestuurswijziging aangebleven als
voorzitter van de vereniging.
Tijdens de ledenvergadering van 06-12-2020 heeft opnieuw een bestuurswijziging
plaatsgevonden. Daarbij zijn twee personen toegetreden tot het bestuur, namelijk: Aad Bos
en Halil Kocak. Voornoemde personen zijn toegetreden als respectievelijk Bestuurslid Media
en Algemeen Bestuurslid.
De hierboven beschreven bestuurswijziging heeft plaatsgevonden in het kader van de
ontwikkeling van Samen Lokaal. Meer informatie hierover kunt u verderop in dit verslag
lezen.
Momenteel is de functie van Secretaris vacant. Dit wordt gecommuniceerd tijdens de
ledenvergadering van 22 juni 2021. Daarbij zal het bestuur een oproep doen richting de
leden om te solliciteren naar deze functie. Naast de functie van Secretaris is tevens de
functie van Voorzitter vacant. Momenteel is Ali Bal zowel voorzitter als fractievoorzitter.
Idealiter is dit niet dezelfde persoon. In het kader van het voornoemde zal tijdens de
ledenvergadering van 22 juni 2021 ook een oproep worden gedaan richting de leden om te
solliciteren naar deze functie.

Huidig bestuur Vereniging SamenBeverwijk Status
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid Media
Algemeen Bestuurslid

Ali Bal
Cor Bart
Kadir Akdeniz
Aad Bos
Halil Kocak

Vacant
Vacant
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Kieslijst
In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 werd een kieslijst
opgesteld. De kieslijst bestond uit 11 personen en werd – in samenspraak met de leden –
opgesteld door Alex van Luijn en Ali Bal. De lijstrekker was Ali Bal. Hij functioneert
momenteel nog als fractievoorzitter van de partij binnen de gemeenteraad van Beverwijk.
Na de verkiezingen werd duidelijk dat Ali Bal en Alex van Luijn namens Vereniging
SamenBeverwijk zitting mochten nemen in de gemeenteraad van Beverwijk. Dit waren
respectievelijk de nummer 1 en 2 van de kieslijst. Ali Bal werd door de partij voorgedragen
als fractievoorzitter. Dit ondanks het feit dat Alex van Luijn meer stemmen verkreeg dan Ali
Bal.
Na de verkiezingen van 21 maart 2018 zijn twee leden die op de kieslijst stonden helaas
overleden. Dit zijn Alex van Luijn en Dick Valk. Dit heeft effect gehad op de samenstelling van
de fractie. Meer informatie hierover kan worden gelezen onder het kopje ‘Fractie’.
Met de kieslijst van 2018 (zie hieronder) heeft SamenBeverwijk in totaal 1.382 stemmen
verkregen. Dit aantal was goed voor 2 van de 27 zetels. Een 3de (rest)zetel had behaald
kunnen worden met 18 stemmen meer.
Voor de verkiezingen van 2021 zal opnieuw een kieslijst worden samengesteld. Om tot een
goede kieslijst te kunnen komen wordt een kieslijstcommissie ingesteld. Deze zal –
afhankelijk van het aantal aanmeldingen – bestaan uit een oneven aantal personen, ofwel 3
ofwel 5. In samenspraak met de leden zal vervolgens een kieslijst worden opgesteld.
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Fractie
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 werd de fractie van SamenBeverwijk
gevormd. De fractie bestond in beginsel uit de raadsleden Ali Bal en Alex van Luijn.
Voornoemde raadsleden werden ondersteund door steunfractieleden Cor Bart en Kadir
Akdeniz.
Om moverende redenen heeft Kadir Akdeniz er uiteindelijk voor gekozen om geen
steunfractielid meer te zijn. Na het opzeggen van Kadir Akdeniz is gezocht naar een nieuw
steunfractielid. Op 19 december 2019 werd Sandra Nuesser beëdigd als steunfractielid. Zij
bekleedt momenteel nog steeds deze rol.
Na het overlijden van Alex van Luijn hebben wij een nieuw raadslid moeten aandragen. Dit is
uiteindelijk Cor Bart geworden. Dit betekent dat Cor Bart is doorgeschoven van
steunraadslid naar raadslid en de functie van steunraadslid vacant is. Wegens de
samenwerking met Democraten Beverwijk is ervoor gekozen om deze vacature niet in te
vullen en te wachten op de integratie van Democraten Beverwijk met Vereniging
SamenBeverwijk.
Na de ledenvergadering van 06-12-2020 zijn raadsleden Halil Kocak en Mendes Stengs
toegetreden tot de fractie. Dit in het kader van de vorming van één grote lokale partij ofwel
Samen Lokaal. In de onderstaande tabel is zichtbaar wie momenteel de fractie vormen.
Meer informatie kan hier worden gevonden: https://samenlokaalbeverwijk.nl/team/
HUIDIGE SAMENSTELLING FRACTIE SAMEN LOKAAL
FRACTIEVOORZITTER
RAADSLID
RAADSLID
RAADSLID
STEUNRAADSLID

Ali Bal
Cor Bart
Mendes Stengs
Halil Kocak
Sandra Nuesser

Door de samenwerking met Democraten Beverwijk worden Karel Hazenveld en Karel Fiseler
informeel gezien als leden van de fractie Samen Lokaal. Formeel moet dit nog geborgd
worden. Doelstelling is om voornoemde zo snel mogelijk te borgen. Dit zal gebeuren door
Democraten Beverwijk te integreren in Vereniging SamenBeverwijk. Na integratie zal de
naam Samen Lokaal gevoerd worden, dit zoals nu al het geval is.
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Leden
Vereniging SamenBeverwijk heeft zich ontwikkeld tot een echte ledenvereniging.
Momenteel heeft de partij ruim 70 leden. Dit betekent dat de partij in de periode 2017 t/m
2020 flink is gegroeid. Hier zijn wij super trots op en wij hopen dat deze groei de komende
jaren doorzet. Doelstelling is om voor de verkiezingen van maart 2022 een ledenaantal van
100 te bereiken, ofwel een vereniging van 100 te zijn. De ledenadministratie wordt
momenteel bijgehouden door Dionne Kos. Bij het jaarverslag van 2021 zal inzichtelijk
worden gemaakt wat de ledengroei per jaar is geweest.
Vereniging SamenBeverwijk streeft ernaar zo vaak mogelijk bij elkaar te komen. Door de
maatregelen betreffende het coronavirus is dit de laatste tijd niet gelukt. Wij hopen dat de
nu aangekondigde maatregelen stand gaan houden en wij weer vaker bijeen kunnen komen.
In de periode 2017 tot en met 2020 zijn in ieder geval 3 algemene ledenvergaderingen
gehouden, namelijk de volgende:
1. Algemene ledenvergadering van 31-03-2018
2. Algemene ledenvergadering van 11-02-2019
3. Algemene ledenvergadering van 06-10-2020
Voor leden is het momenteel mogelijk om lid te worden van een themagroep ofwel
commissie binnen de partij. Meer informatie hierover is te vinden via:
https://samenlokaalbeverwijk.nl/inschrijven/.
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Samen Lokaal
Tijdens de gecombineerde ledenvergadering van 06-10-2020 is besloten om verder te gaan
onder de naam Samen Lokaal. Dit zal ook de naam zijn waarmee wij meedoen aan de
komende gemeenteraadsverkiezingen ofwel de gemeenteraadsverkiezingen van maart
2022. Bij de verandering van onze naam ofwel aanduiding is tevens besloten om het logo te
wijzigen naar het onderstaande logo.
Het logo van Samen Lokaal bestaat uit de ‘nieuwe’ naam van de vereniging. Daarbij zijn twee
mensen zichtbaar die elkaar vasthouden en hun vuist in de lucht houden. Dit staat voor de
kracht van de samenleving, het belang van de menselijke maat en ons streven naar
samenwerking en participatie. De kleur oranje staat voor de Beverwijkse samenleving ofwel
de inwoners en ondernemers van Beverwijk & Wijk aan Zee. De kleur rood voor de
gemeente Beverwijk. In de letter ‘O’ is een witte lelie zichtbaar. Deze lelie refereert naar het
wapen van Beverwijk en onze lokale grondslag.
Samen refereert naar het belang van de Beverwijkse samenleving, de focus op
samenwerking en het optimaal betrekken van inwoners en ondernemers bij projecten en
beleid. Lokaal refereert naar onze grondslag. Wij zijn een lokale politieke vereniging en niet
verbonden aan een landelijke partij. Wij hebben daarom alle vrijheid in het samenstellen van
een evenwichtig en sterk programma, waarbij inwoners en ondernemers zoveel mogelijk
worden betrokken. Er zijn geen politieke dogma’s die ons van bovenaf worden opgedrongen,
wij zetten ons in voor het lokale belang.
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Campagne
In de periode 2017 tot en met 2020 hebben wij een zogenoemde constante campagne
gevoerd. Zoals zichtbaar in het financieel jaarverslag van 2017-2018 is er ongeveer 1.500
euro besteed. Van deze 1.500 euro is ongeveer 500 euro opgegaan aan campagnekosten
voor de verkiezingen van 2018.
Ook in de periode na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 is campagne gevoerd. Daarbij
kan gedacht worden aan o.a. het bedrukken en verspreiden van flyers, het uitdelen van
pennen, het opstellen en kopen van advertenties op platformen als Facebook, het maken en
verspreiden van filmpjes, het schrijven en verspreiden van nieuwsbrieven en het up-to-date
houden van de website, zie: www.samenlokaalbeverwijk.nl.
Zoals zichtbaar in de financiële stukken is momenteel 2.000 euro beschikbaar voor de
campagne in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.
Een belangrijk element binnen onze zogenoemde constante campagne zijn onze
onlinekanalen, zoals: de website, Facebook, Instagram en Twitter. De voornoemde kanalen
worden momenteel beheert door Aad Bos en Ali Bal. In de periode beschikte wij over een
account op Twitter, Facebook, Instagram en YouTube. Op dit moment beschikken wij nog
steeds over de voornoemde accounts, hieronder de cijfers per 21 juni 2021.
Kanaal

Aantal volgers ofwel abonnees

Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
Nieuwsbrief

1.200
427
101
26
1.000

Op basis van de bovenstaande cijfers kan gesteld worden dat wij de grootste partij van
Beverwijk zijn op het internet. Vooral op Facebook lopen wij ver voor op andere partijen. Zo
heeft de eerstvolgende partij op de ranglijst ongeveer 500 volgens op facebook. Voor de
komende tijd is het de doelstelling om het aantal volgers ofwel abonnees verder te
vergroten. Dit om richting de verkiezingen zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken. In
het kader van het voornoemde zal een campagneteam worden opgezet.
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Het beheer van de website ligt bij Ali Bal. Eerder maakte wij gebruik van een ander domein.
Dit is de reden waarom wij niet inzichtelijk kunnen maken hoeveel mensen onze website
hebben bezocht in de periode 2017-2020. Om toch enig inzicht te geven is ervoor gekozen
om de onderstaande gegevens te genereren. In een periode van bijna 8 maanden (november
2020 t/m 20 juni 2021) is onze homepagina ruim 1.800 keer bezocht. Daarbij is de
teampagina een populaire pagina.

Financiën
Op de pagina www.samenlokaalbeverwijk.nl/sbbi zijn de financiële jaarverslagen van 2017
t/m 2020 te downloaden en in te zien. In de onderstaande grafiek is inzichtelijk gemaakt
hoeveel geld de Vereniging in kas had in de periode 2017 – 2020.
Momenteel worden de voornoemde jaarverslagen geaccordeerd en gepresenteerd door het
bestuur van Vereniging SamenBeverwijk. Voorstel is om een kascommissie samen te stellen
die de jaarstukken vanaf heden gaan controleren en presenteren tijdens de Algemene
Ledenvergadering ofwel de ALV.

CREDIT 2017 - 2020
2.405,28

1.362,68
889,49

35,47
2017

2018

2019

2020
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