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NB: Op grond van artikel 48 lid 1 Burgerlijk Wetboek en op grond van artikel 16 lid 3 van de 
partijstatuten is de Stadspartij als vereniging verplicht om op een algemene vergadering, binnen zes 
maanden na afloop van het boekjaar, een jaarverslag uit te brengen over de gang van zaken in de 
vereniging en over het gevoerde beleid. Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten 
met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Op grond van de statuten strekt 
goedkeuring van het jaarverslag door de leden het bestuur tot décharge (ontlasten van 
verantwoordelijkheid).  
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Voorwoord voorzitter Stadspartij 
 
2021 is geëindigd zoals het begon. De veronderstelling dat we in 2021 de pandemie achter 
ons konden laten blijkt een illusie. Het ziet er zelfs naar uit dat we het covid virus niet meer 
kwijt zullen raken. Het brede pallet aan vaccinaties, die voor iedereen al op jonge leeftijd 
begint, zal uitgebreid worden. Na de toevoeging voor kwetsbaren en senioren van de 
griepprik en de Pneumokokkenprik ziet het er naar uit dat de covidprik zijn intrede zal doen. 
Hopelijk leidt het uiteindelijk tot een genormaliseerde samenleving zonder vrees en allerlei 
beperkingen. 
 
Het gemis aan de jaarlijkse fysieke jaarvergaderingen en bijeenkomsten is een groot gemis. 
Het bestuur heeft het hele jaar online vergaderd, de fractie vergaderde afwisselend online en 
in aangepaste locaties in het stadhuis. 
De gebruikelijke wijkbezoeken schieten er ondertussen bij in hetgeen leidde tot de 
opmerking: “er is momenteel weinig geel op straat (onze gele jasjes) te vinden” 
Er is veel in te halen als het weer kan! 
 
En ondertussen kijken we op 2021 ook terug al een bijzonder jaar. Het opgaan van de 
gemeente Beemster in Purmerend werd voltooid. Het samengaan van Beemster Polder 
Partij en Stadspartij Purmerend was een huzarenstukje waarbij zowel de beide besturen en 
fracties en diverse leden hun beste beentje succesvol hebben voortgezet. Het vrijwel 
spontaan ontstaan van een jongerenteam was nog zo’n hoogtepunt.  
Vooruitgeschoven gemeenteraadsverkiezingen waren nodig om de nieuwe gemeente 
Purmerend met ingang va 1 januari 2022 van een nieuw bestuur te voorzien. De 
verkiezingscampagne werd op bewonderwaardige wijze, niet in het minst vanwege de 
bijzondere omstandigheden, in eendrachtig samenwerkende actieve leden uit Beemster en 
Purmerend opgezet en gestalte gegeven. Alle hulde voor deze partijgenoten.  
De apotheose kwam met de uitslag; het aantal raadszetels steeg van 6 naar 9 zetels. Onze 
partij kreeg daardoor ook de verantwoordelijkheid om een nieuwe coalitie en een 
overeenkomstige wethouders ploeg  vorm te geven. 
 
Overeenkomstig de statuten zal ook het bestuur een nieuwe samenstelling krijgen. 
Nieuwe bestuursleden  en herkiesbare oudgedienden zullen voor een gemêleerd gezelschap 
leiden waarin de leden zich herkennen. Dat onze penningmeester Herman Reurts het na 
jaren het welletjes vindt, is begrijpelijk. Het zal niet gemakkelijk zijn hem te vervangen, het 
zal toch moeten. De leden is al gevraagd wie beschikbaar is voor deze sleutelfunctie en 
kandidaten voor de vacature kunnen zich nog altijd melden. 
Een andere vraag aan de leden is welke naam de Stadspartij publiekelijk gaat voeren. Als 
werktitel is vooralsnog gekozen voor Stadspartij Purmerend Beemster. 
Hopelijk kunnen we een fysieke ledenvergadering houden om zowel bestuur als partijnaam 
een nieuwe bestaansperiode in te laten luiden. 
 
Ernst Ankersmit 
 
Voorzitter Stadspartij Purmerend & Beemster  
 
  
  



 
 
 

 Pagina 3 van 6 
 
 

Secretarisverslag over 2021 
 
Samenstelling bestuur 
Het bestuur bestond in 2021 uit de volgende personen: 
• Ernst Ankersmit (voorzitter) 
• Herman Reurts (penningmeester) 
• Rob Lodder (secretaris) 
• Nancy van der Meeren-Uittenbosch (vicevoorzitter en algemeen bestuurslid) 
• Marcel Streefkerk (algemeen bestuurslid) 
• Evan Persijn (algemeen bestuurslid) 
• Johan van Noorden (algemeen bestuurslid) 
• Hans Wessels (algemeen bestuurslid) 
• Ton Collé (algemeen bestuurslid) 
 
Vergaderingen 
Het bestuur kwam in 2021 in totaal zeven keer bijeen (digitaal via teams): op 1 februari, 12 
april, 28 april, 30 april (samen met bestuur Beemster Polder Partij), 26 mei, 4 oktober en 13 
december.  
 
Jaarlijkse algemene vergadering 
In verband met de Corona maatregelen is de jaarlijkse algemene ledenvergadering online via 
teams gehouden. 49 leden hadden zich aangemeld voor de vergadering. 
 
Ledenbestand 
Op 1 januari 2021 telde de stadspartij 127 leden. In 2021 hebben 6 leden de stadspartij 
verlaten en hebben zich 38 nieuwe leden aangemeld. Op 31 december 2021 hadden we dus 
159 leden. Dat is een netto groei van meer dan 25%. 30 leden waren voorheen lid van de 
Beemster Polder Partij 
 
Partijbarbecue 
In verband met de Corona maatregelen is de jaarlijkse partij barbecue wederom afgelast. 
 
Verkiezingen 2021 
De herindelingsverkiezingen in november 2021 zijn een groot succes voor Stadspartij 
geweest. We hebben daarbij 9 zetels behaald. Het bestuur heeft de leden vanaf december 
2021 op de hoogte gehouden van de voortgang van de coalitie besprekingen. Het bestuur 
heeft als voorlopige “roepnaam” van de partij “Stadspartij Purmerend – Beemster” te 
hanteren 
 
Ledenadministratie en financiële administratie 
Met ingang van 15 december 2021 wordt voor de ledenadministratie en de financiële 
administratie van de Stadspartij Purmerend – Beemster gebruik gemaakt van Conscribo.  
 
Rob Lodder 
Secretaris Stadspartij 
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Verslag Jaarlijkse Algemene Vergadering 2021 
 
Datum: woensdag 2 juni 2021 
Tijd: 19:40 – 20:10 uur 
Locatie: Online via teams 
 
Gedwongen door de maatregelen in verband met de uitbraak van het coronavirus is de 
vergadering online via teams gehouden. 
 
1. Opening 

Ernst Ankersmit opent de vergadering en heet alle ingelogde leden van hart welkom 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Er zijn geen mededelingen en geen ingekomen stukken 
 

3. Jaarverslag over 2020 
a. Vaststelling van het verslag van de jaarlijkse algemene vergadering d.d. 20 mei 

2020 
Geen opmerkingen, conform goedgekeurd. 

b. Vaststelling financieel jaarverslag 2020 penningmeester en verslag 
kascommissie 2020 Geen opmerkingen, conform goedgekeurd.  

c. Goedkeuring jaarverslag en decharge verlenen aan het bestuur1 
Conform goedgekeurd en het bestuur krijgt decharge. 

 
4. Benoeming leden kascommissie 2021 

John Heijnen en Ed Vredeling zijn unaniem benoemd als leden van de kascommissie 
2021 

 
5. Samenwerking met de Beemster Polder Partij 

Ernst Ankersmit geeft uitleg over het verloop van de gesprekken met de Beemster Polder 
Partij en de afgesproken samenwerking. Leden van de BPP die lid zijn geworden van de 
Stadspartij Purmerend konden zich verkiesbaar stellen. De Beemster Polder Partij zal 
niet met een lijst meedoen aan de herindelingsverkiezingen en begin 2022 zal de BPP 
zichzelf opheffen. 
De inbreng van de BPP leden aan de verschillende commissies is als heel positief en 
constructief ervaren, en namens de partij bedankt Ernst alle deelnemers hiervoor.  

 
6. Vaststellen kandidatenlijst herindelingsverkiezingen november 2021 

De lijst zoals voorgelegd door het bestuur wordt door de ledenvergadering zonder 
aanpassingen unaniem goedgekeurd. 

 
7. Gemeentepolitiek en activiteiten fractie juni 2020 t/m mei 2021  

Bert en Mario vertellen over de belangrijkste onderwerpen van het afgelopen jaar. De 
fractie heeft goed gefunctioneerd en naar verwachting zal zowel de fractie als de coalitie 
tot aan de herindelingsverkiezingen ongewijzigd verder gaan. 

 
8. Rondvraag en sluiting 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. Om 21:00 uur sluit Ernst de 
vergadering met dank aan alle leden die zich online hebben aangemeld. 

 
  

 
1 Op grond van artikel 16 lid 3 van de statuten strekt goedkeuring van het jaarverslag door de leden het 
(voltallige) bestuur tot décharge (ontlasten van verantwoordelijkheid). 
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Financieel jaarverslag 2021 van de penningmeester 
Het financieel jaarverslag 2021 en de verklaring van de kascommissie zijn als aparte 
bijlagen toegevoegd. 
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Ondertekening jaarverslag door bestuurders 

Ernst Ankersmit: 

Herman Reurts: 

Rob Lodder: 

Nancy van der Meeren-Uittenbosch 

Evan Persijn: 

Hans Wessels: 

Johan van Noorden: 

Marcel Streefkerk: 

Ton Collé 

NB: Op grond van artikel 16 lid 3 van de partijstatuten dient het jaarverslag ondertekend te worden 
door alle bestuurders van de vereniging. Het ondertekende exemplaar ligt tijdens de algemene 
vergadering ter inzage voor de leden.  



INKOMSTEN Begr.2021 Werk.2021 UITGAVEN Begr.2021 Werk.2021

 Beginsaldo 1-1-2021 15.058,14€     

 Fractie afdrachten  €  8.400,00 8.400,00€    Leden bijeenkomst  €  500,00 -€   

 Contributie  €  700,00 1.045,00€    Representatie  €  200,00 31,00€   

 Rentebaten  €      -   -€      Promotie  €  15.000,00 23.351,92€   

 Donaties  €      -   -€      Administratie  €  150,00 136,50€   

 Overige kosten  €  400,00 801,53€   

 Partij BBQ  €  800,00 -€   

 Website  €  400,00 217,39€   

 Saldo  € -8.350,00  € -15.093,34 

Totaal alleen inkomsten 9.100,00€      9.445,00€     

 Totaal alleen 

uitgaven  €  17.450,00 24.538,34€   

Van depositorekening 4.000,00€   

Subtotaal 13.445,00€      Subtotaal  €  24.538,34 

 Eindsaldo 31-12-

2021  €  3.964,80 

Totaal 28.503,14€      Totaal  €  28.503,14 

Depositorekening

Inleg Datum Bedrag Opname Datum Bedrag

Beginsaldo 1-1-2021 14.484,12€   10-11-2021 4.000,00€   

rente -€   

10.484,12€   

14.484,12€   14.484,12€   

Balans

Debet Datum Bedrag Credit Datum Bedrag

Bankrekening 31-12-2021 3.964,80€   In 2021 vooraf ontvangen

Spaarrekening 31-12-2021 10.484,12€   fractieafdrachten 2021 -€   

Kas 31-12-2021 12,65€   

Promotiematerialen 4.500,00€   

31-12-2021 18.961,57€   Eigen vermogen 31-12-2021 18.961,57€   

Begroting 2022

Inkomsten Uitgaven

 Fractie afdrachten 12.800,00€    Leden bijeenkomst 500,00€   

 Contributie 800,00€     Representatie 200,00€   

 Rentebaten  Promotie 400,00€   

 Administratie 150,00€   

 Overige kosten 600,00€   

 Partij BBQ 1.000,00€   

 Website 300,00€   

Saldo 10.450,00€   

Totaal 13.600,00€   Totaal 13.600,00€   

Liquide middelen Crediteuren

Promotiematerialen

 Eindsaldo 31-12-2021 

Bijlage: Financieel jaarverslag 2021 



 

Bijlage: Verslag Kascommissie over boekjaar 2021 
 

Ondergetekenden, leden van de kascommissie van de Stadspartij Purmerend, 
hebben op 17 februari 2022 de boeken en overige financiële bescheiden 
gecontroleerd van de onderhavige partij. 

De hieruit verkregen informatie heeft ons, door heldere en transparante 
overzichten, een getrouw beeld gegeven van de grootte en samenstelling van 
het vermogen van de partij per balansdatum en van de financiële uitkomsten 
over het vernoemde boekjaar, aanvang 1 januari 2021 t/m 31 december 2021. 

Op grond hiervan verklaren wij de boekhouding in goede orde te hebben 
bevonden en stellen de Algemene ledenvergadering voor om het bestuur 
decharge te verlenen. 

 

 

Purmerend, 17 februari 2022 

 

 

John Heijnen  Ed Vredeling 


