Jaarverslag 2021
‘Voor de Dorpen’ is opgericht op 10 Mei 2021 door Ben Maathuis en Harold van den Broek. Samen

met Davy van der Ven, Gerhard Benneker en Arjan Lemmers vormde zij de stuurgroep, die
verantwoordelijk is voor de opstart fase van de partij.
Een nieuwe partij betekend dat er veel is georganiseerd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oprichten van de partij bij de Notaris.
Inschrijven bij de KvK.
Opstellen statuten en huishoudelijk regelement.
Op 10 april 2021 een strategische workshop met 13 deelnemers.
Het opzetten van de website https://www.voordedorpen.nl, een Facebook pagina,
een Instagram account en een Twitteraccount.
Samen met een grafisch ontwerper een huisstijl vastleggen.
Een oprichtingsvergadering in Nieuwe Schaijk op 15 Juli 2021.
Het registreren van (nieuwe) leden en het innen van de contributie.
Het binnenhalen van financiële middelen voor de campagne en operationele kosten
via. De belangrijkst bronnen van inkomsten zijn:
o subsidies van Lokaal Brabant en OSF,
o gulle sponseren,
o contributie van de leden.

‘Voor de Dorpen’ is lid van ‘Lokaal Brabant’ op provinciaal niveau en getrapt lid van het
landelijke Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF).
Verder is de stuurgroep – samen met diversen leden en vrijwilligers – druk geweest met de
gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Maashorst op 22-24 november 2021:
• Begin september de kroeggespreken voor heet ophalen van input van kiezers in alle
dorpen van de nieuwe gemeente.
• Inschrijven voor de verkiezingen, het inleveren van de kandidatenlijst en andere
stappen die nodig zijn om aan de gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen. Voor de
Dorpen is lijstnummer 13 toegewezen.
• Het opstellen van het verkiezingsprogramma.
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•
•
•
•
•
•

Een Algemene Ledenvergadering op 29 September 2021 in Nieuw Schaijk voor het
bevestigen van de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma.
Ontwerpen, afdrukken en plaatsing van verkiezingsposters en borden.
Een Facebook en Instagram campagne.
Diversen advertenties in lokale bladen o.a. Arena Lokaal, Udens Weekblad, Reek
voor Elkaar en Ut Rookelijzer.
Deelname aan diversen verkiezingsdebatten, interviews en TV uitzendingen.
Een verkiezingsavond, (i.v.m. corona maatregelen op kleine schaal) bij Willy Lemmers.

Op de gemeenteraadsverkiezing op 22-24 November heeft ‘Voor de Dorpen’ 2138 (van de
19929) stemmen gehaald. Dit zijn 10,7% van de stemmen en we waren daarmee de 3e partij.
Initieel worden de 3 kandidaten Harold van den Broek, Ben Maathuis en Henri Lamers met
voorkeurs stemmen in de raad gekozen. Henri Lamers koos ervoor om ivm drukke andere
activiteiten geen raadslid te worden.
Na de verkiezingen is het overleg gestart voor de nieuwe coalitie. Namens ‘Voor de Dorpen’
hebben Harold van den Broek en Ben Maathuis daar aan deelgenomen.
Uiteindelijk hebben de 4 grootste partijen voor 1 januari een bestuursakkoord bereikt. ‘Voor
de Dorpen’ maakt met wethouder Harold van den Broek deel van het collega. Daarmee
wordt Davy van der Ven het 3e raadslid.
Op 1 januari 2022 start de nieuwe gemeente Maashorst.

Arjan Lemmers
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