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Jaarverslag  
Progressief Bernheze 2020 

 
 
 
 
 
 

I. Wie is Progressief Bernheze en wat doet ze? 
 
Progressief Bernheze is een samenwerkingsverband dat bestaat uit leden van de politieke partijen 
PvdA, GroenLinks en niet landelijk gebonden progressieven in Bernheze. 
 
Progressief Bernheze is een lokale politieke partij. We oefenen activiteiten uit via 
vertegenwoordiging in de gemeenteraad en via bijeenkomsten en activiteiten die voor de leden en 
andere inwoners van Bernheze georganiseerd worden. Ook onderhouden we contacten met 
organisaties en instellingen, op ons en hun verzoek. Op die manier willen we inwoners bij de politiek 
betrekken en te weten komen wat er leeft. 
 
 

II. Bestuur 
 
Het bestuur bestaat momenteel uit 4 leden: 

• Jeroen Bos, voorzitter 
• Maria van Beusekom, penningmeester 
• Eugène Theunissen, secretaris 
• Frank Geenen, lid. 

 
Het bestuur draagt zorg voor: 

• contact met de leden 
• contact met organisaties en instellingen 
• ledenbijeenkomsten 
• contact met de fractie 
• ontwikkelen van politiek beleid met de fractie en de commissieleden 
• ondersteuning van de fractie bij de opzet en uitvoering van politieke activiteiten 
• evaluatiegesprekken met de fractie- en burgerleden 
• beheer financiën van de partij 
• publiciteit en media-acties in samenwerking met de fractie 
• representatieve activiteiten. 
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Het bestuur zet met de fractie hoofdlijnen van beleid uit. Ze laat de fractie verder zo zelfstandig en 
vrij mogelijk in het uitvoeren van haar politieke werk. Het verkiezingsprogramma, te vinden op onze 
website www.progressiefbernheze.nl, is daarbij het toetsingskader. 
 
 

III. Leden 
 
Progressief Bernheze heeft verschillende soorten leden, zie eerder omschreven in dit stuk, onder het 
kopje ‘wie is Progressief Bernheze en wat doet ze’.  
 
Tenminste éénmaal per jaar wordt er een ledenvergadering georganiseerd om de leden op de hoogte 
te houden van wat de partij doet en om verantwoording aan de leden af te leggen over de 
activiteiten. 
 
Vanwege de corona-maatregelen is de voorgenomen Algemene Ledenvergadering van 26 maart 
2020 afgelast. Op 19 november 2020 was er een digitale Algemene Ledenvergadering. 
 
Ultimo 2020 had Progressief Bernheze 81 leden. 
 

IV. Activiteiten 
 
Vanwege de corona-maatregelen lagen de verenigingsactiviteiten nagenoeg stil. Ons werk in de 
gemeenteraad en raadscommissies ging uiteraard wel gewoon door, inclusief ondersteunende 
activiteiten als de steunfractie, het opstellen van de e-mailnieuwsbrief (de raadsbrief), het 
onderhouden van de website en communicatie via de Mooi Bernheze Krant. 

 

V. Financiën 
 
De financiën worden beheerd door de penningmeester. De partij krijgt haar inkomsten via de 
afdrachten van haar raadsleden, via een bijdrage vanuit de gemeente, via ledenbijdrage van de ‘niet 
gebonden progressieven’ van de partij en via afgesproken bijdragen van de PvdA en Groen Links.  
 
Om de vier jaar wordt een vierjarenbegroting opgesteld, die leidraad is voor de activiteiten en 
plannen die door de partij worden uitgevoerd. Jaarlijks kan op een algemene ledenvergadering de 
begroting worden aangepast, als dat nodig wordt gevonden door bestuur, fractie of leden.  
 
Eén maal per jaar stelt de penningmeester een Jaarrekening met balans op en maakt daar een 
toelichting bij. Haar werk wordt gecontroleerd door een van tevoren ingestelde kascommissie. In de 
Algemene Ledenvergadering van 15 april 2021 wordt de jaarrekening en balans 2020 behandeld. Zie 
voor de cijfers de jaarrekening en balans 2020. 
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Als de jaarrekening en balans zijn goedgekeurd door de leden, worden een aantal gegevens op onze 
website geplaatst i.v.m. de ANBI-status van onze partij. 
 
 

VI. Contactgegevens  
 
Progressief Bernheze 
Statutaire naam PP93; werknaam Progressief Bernheze 
 
Secretariaat:   Eugène Theunissen,  
  Mandelastraat 3, 5384 BK Heesch 
                         Mail: etheunissen6@gmail.com  
  Tel. 0412-452208/06-12824929 
Fractie   reactie@progressiefbernheze.nl. 
Bank nr.  NL58 TRIO 0338 6340 45 
KvK nr.       40219905 
Fiscaal nr.  803305230 
Website  www.progressiefbernheze.nl 
 
 
 


