Lokale partij Middelburg is een ANBI
De LPM in het kort:
De Vereniging Lokale Partij Middelburg is per notariële akte opgericht op 8 december 2000 als
Leefbaar Middelburg;
- Op 2 november 2004 is de naam gewijzigd in Politieke partij Middelburg;
- Op 20 november 2009 is de naam gewijzigd in Lokale Partij Middelburg;
- Doordat de Vereniging Lokale Partij Middelburg per notariële akte opgericht is heeft zij volledige
rechtspersoonlijkheid.
- De vereniging Lokale Partij Middelburg bedient zich ook van de afkorting LPM.
- De LPM is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK-nr. 22047074 als een politieke
organisatie.
- De LPM heeft het volgende RSIN-nr. 8094.25.920.
- De LPM heeft een website www.lokalepartijmiddelburg.nl
- De LPM is per mail te bereiken op info@lokalepartijmiddelburg.nl
- De LPM is thans gevestigd te Middelburg, 4337 KT, Kruimolenlaan 104.
Bestuurssamenstelling:
- A.C. Kunst – voorzitter
- G. Ridderbos- secretaris
- G. Ridderbos – penningmeester
- H. de Zwart - bestuurslid
Doel: Het doel van de LPM is vastgelegd in artikel 2 van haar statuten:
- Het creëren van optimale leefomstandigheden voor de inwoners van Middelburg;
- De burgers van Middelburg optimaal de kans bieden een bijdrage te leveren aan de politieke en
maatschappelijke besluitvorming.
Beleid: Het beleid van de LPM, is eveneens vastgelegd in artikel 2 van haar statuten, en is er op
gericht om bovenstaande doel te bereiken langs wettige weg en wel door:
- De inwoners van Middelburg regelmatig haar opvattingen en gedachten onder de aandacht
brengen;
- Het stellen van kandidaten voor het lidmaatschap van de Gemeenteraad van de gemeente
Middelburg en het naar vermogen bevorderen van de verkiezing van de gestelde kandidaten;
- Het vaststellen van de concrete doelstellingen in het verkiezingsprogramma;
- Het houden van ledenvergaderingen;
- Het jaarlijks in oktober houden van een openbare bijeenkomst, waarin de politieke situatie In
Middelburg zal worden toegelicht;
- Alle andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
Beloningsbeleid: Conform de bezoldiging politieke ambtsdragers gemeenten en uitvoeringsbesluit
fractieondersteuning 2021.
Verkiezingsprogramma/beleidsplan: Het verkiezingsprogramma van de LPM is aan te merken als een
meerjarenbeleidsplan voor de komende 4 jaar op politiek gebied. Het van de LPM kunt u op deze
website vinden. Daarnaast is er ook nog een BELEIDSPLAN voor de LPM op het gebied van de
vereniging: het (jaarlijkse) . Dit plan geeft jaarlijks aan welke richting het bestuur op wil met de LPM.
Dit beleidsplan is een jaarlijks discussiestuk waarmee het bestuur aangeeft hoe zij de continuïteit van
de LPM tracht te borgen. Verantwoording: Het bestuur van de Lokale partij Middelburg legt
verantwoording af middels een jaarverslag.

ANBI: De vereniging Lokale Partij Middelburg heeft met ingang van 1 januari 2014, de heeft de
zogenaamde ANBI-status. De ANBI-status wordt door de belastingdienst per beschikking verleent.
ANBI's, algemeen nut beogende instellingen kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen
bij erven, schenken en de erfbelasting. Alleen instellingen die de belastingdienst als ANBI aanwijst
hebben deze belastingvoordelen.
De ANBI-status wordt op aanvraag door de belastingdienst verleend. Ook een politieke partij in de
vorm van een vereniging kan de ANBI-status verweven.
Voor wat de ANBI-status nu precies inhoud en wat de voor- en nadelen hiervan verwijzen wij u naar
de website van de belastingdienst.
Een ANBI moet op basis van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR ca) bepaalde gegevens
op haar website bekend maken.
Giften:
Geven staat vrij.
Wilt u een gift doen aan de LPM dan is dat altijd mogelijk op ons bankrekeningnummer.
Geeft u wel eens geld of goederen aan een goed doel of een instelling? Of doet u vrijwilligerswerk,
maar krijgt u geen vergoeding voor uw kosten hiervan? Of hoeft u geen vergoeding? Dan doet u een
gift. U kunt hier misschien aftrek voor krijgen in uw aangifte inkomstenbelasting. Of u een gift mag
aftrekken hangt af van de instelling waaraan u de gift doet en op welke manier u de gift doet.
U mag uw gift onder voorwaarden aftrekken als u deze doet aan:
- een algemeen nut beogende instelling (ANBI) - een vereniging
- een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI)
U kunt een gift op twee manieren doen:
- als periodieke gift: U hebt dan vast laten leggen dat u jaarlijks een gift doet aan de instelling.
- als gewone gift: U doet de gift eenmalig of hebt niet laten vastleggen dat u meerdere giften aan de
instelling gaat geven. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst.

Let op: Zowel uw periodieke gift als uw gewone gift aan de LPM is dus fiscaal aftrekbaar, de LPM
heeft immers de ANBI-status. Hoeveel aftrek u krijgt is afhankelijk van het soort gift en de hoogte van
de totale giften, uw inkomsten etc., dat u geeft. Het bestuur van de LPM beantwoord graag uw
verdere vragen en is ook graag behulpzaam met het papierwerk.

