Beleidsplan NLBeter
2022-2024
Algemene gegevens
Nederland Beter, bekend onder de handelsnaam NLBeter, is een politieke beweging en
is als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid opgericht op 2 oktober 2019.
Statutaire naam:
Rechtspersoon:
Oprichtingsdatum:

Nederland Beter
Vereniging
2 oktober 2019

Kamer van Koophandel:
RSIN:
IBAN:

76000842
860474112
NL56 RABO 0351 6658 54

Postadres:
Telefoonnummer:
Website:
E-mailadres:

Populierenlaan 13, 2925 CP, Krimpen aan den IJssel
06-53653113
www.nlbeter.nl
info@nlbeter.nl

Bestuur
Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter, een algemeen lid en een
secretaris-penningmeester.
Naam:
Functie:
Geboortedatum:
Datum in functie:

Esther van Fenema
Voorzitter
25-11-1970
02-10-2019

Naam:
Functie:
Geboortedatum:
Datum in functie:

Ronald Mann
Algemeen lid
14-01-1962
02-10-2019

Naam:
Titel:
Geboortedatum:
Datum in functie:

Ingrid Hartog
Secretaris -penningmeester
28-02-1979
20-10-2021
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Missie, visie en strategie
NLBeter is als politieke beweging opgericht om dat wat bijdraagt aan het welzijn van
burgers onder de aandacht te brengen in politiek Den Haag. NLBeter bestaat uit
professionals met kennis van zaken op gebied van gezondheidszorg, onderwijs en
leefomgeving. Zij staan dicht bij de burgers en weten vanuit de praktijk wat er in de
maatschappij gaande is. Zij zetten zich vanuit persoonlijke verantwoordelijkheid
belangeloos in om de burger te dienen, door vanuit zorgzaamheid - maar ook met
autoriteit - orde op zaken te stellen.
Kernwaarden van NLBeter: zorgzaam, verantwoordelijk en dichtbij.
De statutaire doelstelling van NLBeter als politieke beweging is: “het bevorderen van het
welzijn van de bewoners van het Koninkrijk der Nederlanden, en het verrichten van al
wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.” NLBeter zet zich met
betrekking tot het bevorderen van het welzijn van burgers in het bijzonder in voor:
-

Gezond leven als norm
Betaalbare en uitvoerbare zorg
Goed onderwijs voor iedereen
Aanpak van sociale ongelijkheid

NLBeter tracht haar doelstellingen te bereiken door:
-

Regelmatig contacten te leggen met burgers;
Burgers actief bij de politiek te betrekken;
Het houden van openbare bijeenkomsten;
Een transparante werkwijze te hanteren;
Het stellen van kandidaten voor verkiezingen en het naar vermogen bevorderen
van de verkiezingen van de gestelde kandidaten
Het vastleggen van concrete doelstellingen in het verkiezingsprogramma;
Het houden van ledenvergaderingen.

Alle andere geëigende en wettige middelen die voor bovengenoemde doelstelling
bevorderlijk (kunnen) zijn zullen waar nodig worden aangewend.
Uitgangspunten, concrete doelstellingen en middelen zijn nader uitgewerkt in het
partijprogramma en het huishoudelijk reglement.
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Activiteiten van het bestuur
Het bestuur komt minimaal vier keer per jaar samen voor een bestuursvergadering.
Hiervan worden notulen opgemaakt. Het bestuur houdt zich bezig met de volgende
activiteiten:
- Organiseren van projecten (tijdelijk);
- Opzetten van werkgroepen (doorlopend);
- Werven van leden en vrienden;
- Organiseren van lezingen en congressen;
- Actievoeren;
- Zichtbaar zijn door middel van de website, nieuwsbrieven en (social) media.
Financiën
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij
horen zijn o.a.:
- Jaarlijks opstellen van een begroting;
- Jaarlijks opmaken, vaststellen en goedkeuren van een jaarrekening;
- Beheren van de gelden.
De bestuursleden ontvangen geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding
van de door hen in de uitvoering van hun functie gemaakte kosten.
De inkomsten van NLBeter bestaan uit ledencontributie en giften van vrienden van
NLBeter. Deze giften komen van zowel bedrijven als particulieren.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen. Het vermogen wordt
besteed in overeenstemming met de doelstelling van NLBeter. De vereniging heeft niet
de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om
tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit gereserveerd om
nieuwe activiteiten te organiseren.
2022-2024
NLBeter heeft meegedaan aan de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021. Helaas
heeft dit niet tot een zetel geleid. Enkele oorzaken:
- Ondanks de vele donaties bleek het budget niet toereikend te zijn om de
verkiezingscampagne te kunnen bekostigen.
- De coronacrisis heeft de campagnevoering bemoeilijkt. Burgers waren niet vrij
benaderbaar en de ontmoetingen die er waren, vonden noodgedwongen online
plaats. Het is moeilijk gebleken om in tijden van crisis en lockdown draagvlak te
creëren en te bouwen aan een steunende achterban.
De eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen zijn 2025, tenzij het kabinet eerder valt.
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De periode 2022-2024 wordt gebruikt om te werken aan:
-

Versteviging, verdieping en verrijking van het partijprogramma;
Uitbreiding van het aantal leden;
Ontwikkeling van een gezonde financiële basis om activiteiten te organiseren en
campagne te voeren in verkiezingstijd.
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