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Secretariaat: Rogier Monicxlaan 18 5741 ES  Beek en Donk  Tel: 06-51054019    

Banknr. IBAN: NL78RABO0128903988 t.n.v. PNL 

 

 

Begripsbepalingen:  
De partij; de politieke vereniging Partij Nieuw Laarbeek te noemen  'PNL' 
Statuten: de statuten van de partij.  
De leden c.q. lid; de leden van de partij.  
Fractieleden; leden van de partij die in de gemeenteraad zijn gekozen.  
Algemene ledenvergadering of ledenvergadering; vergadering waarin besluiten genomen 
kunnen worden.  
De jaarvergadering; een algemene ledenvergadering die gehouden wordt in het eerste 
kwartaal van het verenigingsjaar (april-mei-juni). In deze vergadering worden de jaarstukken 
behandeld. (Financieel jaarverslag en Sociaal jaarverslag.) 
Het verenigingsjaar; de periode van 1 april tot en met 31 maart van het jaar daaropvolgend.  
Het boekjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december. 
Het ledenregister; lijst waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.  
Voorbespreking; openbare voorbespreking ter ondersteuning van de positiebepaling van de 
raadsleden in de eerstvolgende raadsvergadering, geen besluitvorming t.a.v. partij zaken.  
Woonkernen, Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en Mariahout.  

 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT  
PARTIJ NIEUW LAARBEEK  
 

Bestuurszaken  
 
Artikel 1. De taakverdeling binnen het bestuur wordt met inachtneming van de bepalingen 
van de statuten en van dit reglement door het bestuur vastgesteld. De voorzitter, de 
secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur.  
 
Artikel 2. De voorzitter wordt rechtstreeks door de ledenvergadering gekozen. De 
plaatsvervangend voorzitter wordt binnen het bestuur gekozen. Bij het aftreden van de 
voorzitter zal de plaatsvervangend voorzitter waarnemen tot dat de ledenvergadering een 
nieuwe voorzitter heeft gekozen.  
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Artikel 3. Bestuursleden treden af op basis van het vastgestelde rooster van aftreden. Bij de 
verkiezing van bestuursleden wordt alleen schriftelijk gestemd als er meerdere kandidaten 
zijn voor de betreffende vacature of als dit uitdrukkelijk door de vergadering wordt verzocht.  
 
Artikel 4. Kandidaten voor een bestuursfunctie dienen een week voor de algemene 
vergadering bij het bestuur te worden gemeld. (toevoeging 01-10-2018 in de 
ledenvergadering:). Maximaal 2 bestuursleden, die ook zitting hebben in de raad.  
Zij kunnen niet meewerken aan de samenstelling van de kieslijst. 
 
Artikel 5. Vergaderingen vinden zoveel mogelijk bij toerbeurt plaats in de vier woonkernen. 
Ook bij de planning van de openbare voorbesprekingen van de raadsvergaderingen wordt 
hiermee zoveel mogelijk rekening gehouden.  
 
Artikel 6. Bij de ledenvergaderingen zal, indien de kas het toelaat, de leden een kop koffie 
worden aangeboden. Bij de openbare voorbesprekingen van de raadsvergaderingen is de 
koffie c.q. thee voor rekening van PNL en de overige consumpties zijn voor rekening van 
degene die de consumptie nuttigt.  
 
Artikel 7.  (wijziging 2018:) Voor de voorzitter, secretaris en penningmeester wordt geen 
tegemoetkoming vastgesteld. Zij doen hun werk  pro bono publico (voor de publieke zaak). 

Reële kosten die zij maken, kunnen worden gedeclareerd.   
 
 

Financiële bijdragen  
 
Artikel 8. De tot raadslid gekozen leden van de vereniging (fractieleden) betalen een door 
het bestuur vast te stellen bijdrage aan de kas van de vereniging. Deze bijdragen worden 
betaald in de eerste helft van het verenigingsjaar dus voor 1 oktober van elk jaar. Deze 
bijdrage is vastgesteld op 6 % van de bruto jaarvergoeding inclusief onkosten die het raadslid 
jaarlijks ontvangt. Een wethouder  betaalt 3 % van de bruto door hem/haar ontvangen 
wedde inclusief vakantiegeld en onkosten vergoeding, een parttime wethouder betaalt dus 
naar evenredigheid van zijn functie omvang. De te betalen bedragen worden berekend per 
maand dat de betrokkene in de genoemde functie actief is. De betrokken fractieleden en 
wethouders zijn vrijgesteld van de leden-contributie. 
 
Artikel 9. De hoogte van de jaarlijks te betalen bijdragen wordt voor een raadsperiode 
vastgesteld. Indien de financiële toestand van de vereniging dit vereist kan in overleg met de 
fractieleden deze bijdragen worden bijgesteld.  
 
Artikel 10. Gezien de werkzaamheden en inspanningen die Commissieleden, die geen deel 
uitmaken van de raadsfractie, moeten leveren, hoeven zij geen afdracht van hun vergoeding 
te betalen aan de kas van de vereniging.  
 
Artikel 11. leder lid betaalt per kalenderjaar een contributie van  € 10,- , te betalen in het 
eerste kwartaal van het kalenderjaar, dus voor 1 april. Leden die in de loop van het jaar 
toetreden betalen bij toetreding binnen een maand eveneens € 10,-. (behalve in de 
maanden November-December). Een extra donatie wordt echter zeer gewaardeerd.  
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Artikel 12. Zowel de contributie van de leden als de financiële bijdragen van de fractieleden 
worden bij voorkeur overgemaakt op de bankrekening van de vereniging (IBAN: 

NL78RABO0128903988 t.n.v. PNL). Alleen in uitzonderlijke gevallen kan betaling op een andere 
wijze plaats vinden.  
 
Artikel 13. Men is begunstiger van de partij als men minimaal  € 10,- per jaar stort op de 
bankrekening van de partij.  
 
 

Kandidaatstelling  
 
Artikel 14. Kandidaten die voor de partij op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 
geplaatst worden, dienen woonachtig te zijn binnen de gemeentegrenzen van de gemeente 
Laarbeek.  
 
Artikel 15. Bij de opstelling van de kandidatenlijst zal zoveel mogelijk rekening worden 
gehouden met de verdeling van de zetels tussen vrouwen en mannen, zeker voor de 
verkiesbare plaatsen.  
 
Artikel 16. Bij de kandidaatstelling op de verkiezingslijst wordt voldoende ruimte gegeven 
aan kandidaten die zich namens bepaalde categorieën kiezers willen verkiesbaar stellen, 
zoals jongeren en ouderen.  
 
Artikel 17. Naast de kwaliteit van de kandidaten zal er speciale aandacht moeten zijn voor 
een redelijke verdeling van de kandidaten over de vier woonkernen, vooral ook bij de 
verkiesbare plaatsen.  
 
Artikel 18. Het bestuur stelt de conceptverkiezingslijst op, deze wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.  
 
 

 

Representatie  
 
Artikel 19. Uitnodigingen voor recepties dienen gericht te zijn aan het bestuur. Niet aan het 
bestuur gerichte uitnodigingen zijn voor de verantwoordelijkheid van de ontvanger.  
 
Artikel 20. Bij uitnodigingen voor een receptie van leden wordt als te besteden bedrag 
afgesproken bij; huwelijk, 25 jarig huwelijksfeest, 40 jarig huwelijksfeest en 50 jarig 
huwelijksfeest ± € 15,00/€ 20,00. Bij overlijden van een lid wordt aan de nabestaanden 
namens het bestuur voor een condoleance gezorgd.  
Ook voor raadsleden die een 12 ½ jarig jubileum hebben, wordt voor een passend cadeau 
gezorgd.  
 
Artikel 21. Op uitnodigingen van verenigingen voor kampioenschappen etc. wordt als partij 
gereageerd door het zenden van een felicitatiekaart met het logo van de partij. Ook voor 
jubilea van verenigingen wordt in principe op deze wijze gereageerd.  
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Artikel 22. Alle uitnodigingen waarvoor geen regels zijn gesteld, worden in het bestuur 
besproken en indien dit niet tijdig mogelijk is, via overleg binnen het dagelijks bestuur 
geregeld.  
 
Artikel 23. Voor al datgene waarin de statuten en dit reglement niet voorzien beslist het 
bestuur.  
 
De in de jaarvergadering van 08-01-2018 en 01-10-2018 vastgestelde wijzigingen zijn in dit 
reglement verwerkt. 
  
01-10-2018  
 

 

 

 

 

Het vastgesteld rooster van aftreden.  
 
Nieuwe bestuursleden treden in de plaats van de persoon waarvoor zij in de vacature worden 
gekozen.  
Verkiezingen te houden tijdens de jaarvergadering of bij vacature tussentijds in eerst volgende 
ledenvergadering. Eerste lijst, (opgesteld na de eerste bestuursverkiezing) 
 
Eerste lijst, (opgesteld na de eerste bestuursverkiezing) 
 Aftredend Volgende termijn 
 
Pieter Rooyackers (voorz.)  (sept. 1996) 1-04-1999 2002  
Harry de Groof (secr.) (sept. 1996) 1-04-1998 2001 
Gerdine Vereijken van Geffen  (penn.) (sept. 1996) 1-04-1997 2000 
Peter Swaanen (pl.v. voorzitter) (sept. 1996) 1-04-1997 2000 
Gerrit Swinkels (lid) (sept. 1996) 1-04-1999 2002 
 
HISTORIE BESTUUR Start uit functie 
 
Pieter Rooyackers (voorz.)   september 1996  8-06-1998 
Harry de Groof (secr.) (sept. 1996) september 1996 januari 2005  
Gerdine Vereijken van Geffen  (penn.) (sept. 1996) september 1996    1-06-1999 
Peter Swaanen (pl.v. voorzitter) (sept. 1996) september 1996    18-06-2003 
Gerrit Swinkels (lid) (sept. 1996) september 1996   in functie 
Cor van Schijndel (voorz.) ipv P Rooyackers 8-06-1998  2-06-2004   
Marij Dirven – van Gool (penn.) ipv G. Vereijken 1-06-1999  in functie 
Karin Appeldoorn bestuurslid ipv P.Swaanen 18-06-2003  in functie 
  “          “                Voorzitter 2-06-2004  in functie 
Vacature Cor van Schijndel 2-06-2004 
Bovenstaand bestuur is gekozen in de oprichtingsvergadering van september 1996 
 
Aangepaste lijst per 2004 
 Aftredend Volgende termijn 
 
Cor van Schijndel (voorz.)  1-04-2005          Afgetreden per 2-06-2004 
Karin Appeldoorn voorzitter per 2-06-2004 1-04-2006 
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Harry de Groof (secr.)  1-04-2004 2007 
Marij Dirven – van Gool (penn.)  1-04-2006 2009 
Karin Appeldoorn (ipv Peter Swaanen) 18-06-03 18-06-2006 2009  
Karin is per 2-06-2004 voorzitter 
Vacature  Cor van Schijndel 1-04-2005 2008 
Gerrit Swinkels (lid)  1-04-2005 2008(2014) 
 
 
Aangepast overeenkomstig  de verkiezing van Karin Appeldoorn in 2003 en de voorzittersverkiezing 
in 2004  
 
Laatste wijzing Huishoudelijk reglement in jaarvergadering 19-06-2002, 25-08-2004 
 
Vervolg na 2004 voor zover bekend: (aanvullingen zijn gewenst) 
 

2006: Tonny van de Graft voorzitter 
2010: Wout Vermeulen voorzitter 
2014 Karin Appeldoorn bestuurslid 
2014 Gerrit Swinkels bestuurslid 
Tot 2017 Ronald Heijmans secretaris 
Adri van Boerdonk ….? 
 
 
Aangepaste lijst per 2017 
 Aftredend Volgende termijn 
 
Wout Vermeulen (voorz.)  1-04-2018           geen volgende termijn 
Ingeborg Westerbeek (secr.)  1-04-2020 2023 
Harriette van Delden (penn.)  1-04-2019 2022 
Hans Vereijken (lid)  1-04-2019 2022 
Ron van den Berkmortel (lid) 1-04-2019 2022 
 

Laatste wijzing Huishoudelijk reglement in jaarvergadering 08-01-2018 
 

Aangepaste lijst per 2018 
 Aftredend Volgende termijn 
 
Roel Gerritsen (voorz.)  1-10-2021           2024 
Ingeborg Westerbeek (secr.)  1-04-2020 2023 
Tristan van Delden (penn.)  1-10-2021 2024 
Hans Vereijken (lid)  1-04-2019 geen vervolg termijn 
Ron van den Berkmortel (lid) 1-04-2019 2022 
 

Laatste wijzing Huishoudelijk reglement in jaarvergadering 01-10-2018 
 


