
Hoofdlijnen van beleid van de Politieke Vereniging Sterk Meppel, kortweg: STEM 
 
Om het doel van de vereniging te realiseren, zal STEM: 
 

A. Voor de periodieke gemeenteraadsverkiezingen een verkiezingsprogramma opstellen; 
B. Trachten zo veel eigen raadslieden als mogelijk bij de verkiezingen verkozen te krijgen. 

 
Ter realisatie van de doelen zoals verwoord in de statuten onder art.3.1 wordt in art.3.2 van 
de statuten een nadere omschrijving gegeven. Kortweg: 
 

1. Minimaal 1 lid van de fractie van STEM zal aanwezig zijn op de raadsvergaderingen 
van de gemeente Meppel; 

2. Het streven is minimaal één wethouder te leveren voor het collega van Burgemeesters 
en Wethouders (kortweg: B&W) 

3. Mimimaal 1 * maand, behoudens tijdens recesperioden, wordt een fractieberaad 
gehouden. Hierbij kunnen naast (zoveel mogelijk) fractieleden tevens  duo-raadsleden 
en leden van het Bestuur aanwezig zijn. 

4. Minimaal ééns per jaar wordt een openbare vergadering (ook wel Thema-avond) over 
een lokaal actueel thema belegd. Indien dit door omstandigheden niet kan worden 
gerealiseerd, dient dit te worden gemeld in de Algemene Ledenvergadering voor het 
betreffende jaar. 

5. De vereniging zal niet alleen in het kader van gemeenteraadsverkiezingen zichtbaar 
zijn, maar voortdurend. Deze zichtbaarheid uit zich in onder andere: 
- de website van de vereniging; 
- een actieve rol op social media van de vereniging; 
- regelmatige fysieke zichtbaarheid in het straatbeeld van Meppel en de verbonden 
kernen door middel van het zgn. “Struinen”; 

6. Geldmiddelen worden primair geworven om voldoende middelen te hebben voor het 
periodiek voeren van een verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkizingen, 
naast het jaarlijks kunnen voldoen aan de lopende kosten.  
- Door/namens de penningmeester worden deze middelen niet-speculatief beheerd; 
- De inkomsten bestaan uit contributies van leden, donateurs, erfstellingen, legaten, 
schenkingen en andere inkomsten en baten; 
- De vereniging zal trachten de ANBI-status te verkrijgen en te behouden, teneinde 
schenkingen aan de vereniging fiscaal-aantrekkelijk te kunnen maken. 
- Van de geldmiddelen van de vereniging wordt een administratie aangehouden; 
- Jaarlijks levert de penningmeester ter goedkeuring en decharge een jaarrekening aan 
aan de Algemene Vergadering; 
- De administratie en de jaarrekening wordt door een kascommissie beoordeeld, van 
welke beoordeling de kascommissie mondeling of schriftelijk verslag doet aan de 
algemene vergedering 


