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NIEUW-LINKS staat een realistisch-socialistisch beleid voor waarin zorg voor
en het behoud van mens, dier en milieu leidend zijn.
NIEUW-LINKS gaat dit bereiken door mee te doen aan de lokale, provinciale en
landelijke verkiezingen.
Via de voor NIEUW-LINKS gekozen volksvertegenwoordigers krijgen we invloed
op wetten en beleid.
De volksvertegenwoordigers hebben tevens als taak het controleren van
lokale, provinciale en landelijke overheden.
NIEUW-LINKS is een vereniging die bestaat uit leden die georganiseerd zijn in
lokale afdelingen.
BESTUUR
Op 24 mei 2017 is in Deventer de politieke partij NIEUW-LINKS opgericht. De
partij heeft bij de oprichting drie bestuursleden.
De heer Kurt Sliepenbeek VOORZITTER, de heer Vincent Timmer SECRETARIS
en mevrouw Yvonne Otter PENNINGMEESTER.
De 3 bestuursleden zijn middels een oprichtingsakte benoemd en zullen voor
de continuïteit van de vereniging in ieder geval het eerste jaar aanblijven.
Na het eerste jaar hebben de leden beslissingsbevoegdheid over de
samenstelling van het bestuur. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na
benoeming af, maar kan zich dan weer herkiesbaar stellen . Bestuursleden
vervullen deze functie onbezoldigd.
Leden van het bestuur krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.
Het bestuur van NIEUW-LINKS is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van
zaken en de organisatie van de vereniging.
Het bestuur bewaakt de herkenbaarheid van de politieke ideologische
beginselen. De volksvertegenwoordigers leggen verantwoording af aan de
leden.

Zij, bestuur en volksvertegenwoordigers, dragen zorg voor goede
communicatie met de leden.
WERVEN, BEHEREN EN BESTEDEN VAN FONDSEN
NIEUW-LINKS verwerft haar inkomsten middels:

Ledencontributies

Leden van NIEUW-LINKS betalen een jaarlijkse contributie van minimaal € 20,-

Giften

Het staat eenieder vrij om giften te doen aan NIEUW-LINKS. Donateurs
hebben geen voordeel ten opzichte van mensen die niet doneren.
De lijst met donateurs zal op verzoek inzichtelijk zijn. Wij hanteren een
uitermate transparant financieel beleid.

Bijdragen

Volksvertegenwoordigers van NIEUW-LINKS leveren maandelijks een
verplichte financiële bijdrage aan de partij.
De afspraak over de hoogte van deze bijdrage wordt gemaakt tussen het
bestuur van NIEUW-LINKS en de desbetreffende volksvertegenwoordiger.
FINANCIËN
De financiën van NIEUW-LINKS worden door de penningmeester beheerd en
door de kascommissie, die aangesteld wordt door de leden, gecontroleerd.
De financiële middelen worden enkel aangewend ten gunste van de partij en
haar doelstellingen.
Onder andere door scholings- en campagneactiviteiten alsmede
communicatie met de leden en potentiële kiezers van NIEUW-LINKS.
SLOTWOORD
De wereld om ons heen verandert continu. NIEUW-LINKS gaat bijdragen aan
een maatschappij waarin vrijheid, gelijkheid en broederschap leidend zijn.
De relatie tussen mens en natuur gaan we herstellen.
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