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Inleiding 

De voorbereidingen van de 

verkiezingen voor de gemeenteraad op 

16 maart 2022 zijn we ingegaan zoals 

altijd: het verzamelen van een 

enthousiaste groep mensen, die een 

plek op de kandidatenlijst willen. 

Tegelijk werkt de lijsttrekker met een 

enthousiaste groep aan het 

verkiezingsprogramma. 

 

Door de hernieuwde relatie met de 

VVD, hebben we onze de naam Wij Zijn 

Someren | VVD met een gezamenlijke 

lijst kunnen meedoen aan de  

verkiezingen. 

 

Sinds 30 maart 2022 zijn we, onder de 

gezamenlijke naam Wij Zijn Someren | 

VVD, nogmaals actief met een fractie 

van 3 personen in de gemeenteraad 

van Someren. 

 

Doelstelling 

De vereniging Wij Zijn Someren is een 

politieke partij, waarbij de 

karakteristiek aan de partij is dat zij 

geen deel uitmaakt van een landelijke 

politieke partij. 

 

Vanuit liberale beginselen zal het 

lokale belang van de burgers van 

Someren worden vertegenwoordigd. 

De vereniging tracht middels gekozen 

vertegenwoordigers 

medezeggenschap te verkrijgen in het 

dagelijks bestuur van de gemeente 

Someren, omdat een positie van 

uitvoerende macht betere 

mogelijkheden biedt voor het bereiken 

van politieke doelstellingen, dan vanuit 

de controlerende macht die het 

raadslidmaatschap biedt. 

 

Het besturen van de vereniging is de 

verantwoordelijkheid van het bestuur. 

Het bestuur legt hierover 

verantwoording af in de algemene 

ledenvergadering, die in alle gevallen 

in laatste instantie besluit. 

 

Grondslag 

De vereniging heeft een liberale 

grondslag. Vanuit liberale beginselen 

wil de vereniging zorgen voor: 

- een blijvend aantrekkelijke 

woonomgeving in de gemeente 

Someren; 

- een passend voorzieningenniveau 

op terreinen al lokale economie, 

onderwijsinstellingen, medische 

zorg en ambulance, 

werkgelegenheid, sport, cultuur, 

welzijn en openbaar vervoer. 

 

Activiteiten 

De vereniging organiseert iedere 

maand waarin de gemeenteraad van 

Someren vergadert een 

verenigingsavond, op de maandag in 

de week van de 

commissievergaderingen. 

Tijdens deze verenigingsavonden 

worden leden, sympathisanten en 

andere geïnteresseerden in de 

gelegenheid gesteld met elkaar en de 

fractie te discussiëren over actuele 

politieke onderwerpen. 

 

In het kader van boeien en binden -ter 

stimulering van de betrokkenheid van 

niet-actieve leden- wil het bestuur deze 

periode nadrukkelijker inzetten op het 

organiseren van werkbezoeken en een 

serie scholings- en 

trainingsactiviteiten.  

 

Het bestuur wil de goede band met 

Leefbaar Someren en VVD Someren 

behouden en versterken. 

 

Het jaar 2025 zal in het teken staan van 

voorbereidingen voor nieuwe 

verkiezingen in maart 2026. 

 

Fondsen 

De middelen van de vereniging zijn 

afkomstig uit contributies, donaties en 

afdrachten van politieke ambtsdragers. 

Als een tegemoetkoming in de kosten 

ontvangt de fractie jaarlijks een 

bijdrage van de gemeente Someren. 



De middelen van de vereniging 

worden gebruikt voor: 

- de inrichting en beheer van een 

eigen website; 

- de organisatie van de wettelijk 

verplichte activiteiten (algemene 

ledenvergadering, verantwoording 

aan derden, etc.) 

- de organisatie van de 

verenigingsavonden; 

- de organisatie van werkbezoeken; 

- de organisatie van scholings- en 

trainingsactiviteiten; 

- incidentele activiteiten in Someren, 

die passen binnen de doelstelling 

van de vereniging. 

 

Beloningsbeleid 

Leden van het bestuur ontvangen geen 

vergoeding van de partij behalve een 

onkostenvergoeding voor gemaakte 

kosten. 

Politieke ambtsdragers krijgen een 

vergoeding conform de geldende wet- 

en regelgeving. 

 

 

Someren, juni 2022 


