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1. Inleiding
Wij zijn ONS Tilburg! Onze vereniging, O.N.S. Tilburg, is opgericht in 2018. Wij zijn een
politieke partij die actief is in de lokale politiek van de gemeente Tilburg. De partij heeft op
dit moment één zetel in de gemeenteraad. Wij komen op voor alle inwoners van de
gemeente Tilburg, ongeacht hun geslacht, geaardheid, afkomst, etniciteit en religie.
ONS Tilburg staat voor Open, Nieuw, Sociaal. Bij het bedrijven van politiek zijn dit dan ook
onze kernbegrippen. Daarnaast willen wij de inwoners van Tilburg betrekken bij onze
besluitvorming en zal onze inbreng dan ook altijd gebaseerd zijn op de inbreng van de
inwoners van Tilburg.
De gestelde doelen proberen we te bereiken door deelname aan verkiezingen voor de
gemeenteraad en door in de gemeenteraad steun te verwerven voor onze standpunten.
Omdat bij ONS Tilburg de inbreng van de inwoners leidend is, proberen wij onze doelen te
behalen door middel van het organiseren van bijeenkomsten en het communiceren en
informeren via (sociale) media.
ONS Tilburg wil deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Onze nieuwe
speerpunten worden momenteel uitgewerkt in een verkiezingsprogramma dat zal worden
gepubliceerd zodra dit door de leden is vastgesteld.
Het onderhavige beleidsplan heeft betrekking op de politieke vereniging O.N.S. Tilburg en
niet op de vertegenwoordiging van de partij in de Tilburgse gemeenteraad. In dit
beleidsplan geeft het bestuur van de vereniging inzicht in de wijze waarop het in de
komende jaren richting geeft aan het bereiken van de doelen van de organisatie en de
middelen die daartoe worden ingezet.

2. Termijn van het beleidsplan
Het voorliggende beleidsplan heeft betrekking op de jaren 2021 en 2022. In deze periode zal
O.N.S. Tilburg actief zijn met de voorbereiding van en deelname aan de
gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

3. Missie en visie
Missie
Het voeren van een open, nieuwe en sociale gemeente politiek in de gemeente Tilburg.
Gebaseerd op de inbreng van de inwoners en passend bij de lange termijn visie van O.N.S.
Tilburg.
Visie
Wij geloven dat Tilburg van ons allemaal is en dat wij het samen altijd voor elkaar krijgen.
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4. Doelstelling
O.N.S. Tilburg heeft tot doel om de inwoners van gemeente Tilburg ‘weer van ons te maken’,
dat houdt in de zeggenschap van de inwoners in het bestuur van de stad te vergroten. In
concrete termen kan deze doelstelling als volgt worden beschreven:
 het laten verkiezen van een voldoende aantal volksvertegenwoordigers om de
door de partij gewenste veranderingen in beleid te kunnen omzetten;
 het verwerven van politieke steun voor de door de partij gewenste
veranderingen;
 het invoeren van participatie-instrumenten waarmee burgerzeggenschap vorm
en inhoud wordt gegeven en waarmee politieke ongelijkheid wordt bestreden.

5. Strategie
De activiteiten van de partij waarmee zij haar doelstellingen wil bereiken, zijn primair gericht
op het voorbereiden van en deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Het
onderstaande is een schematisch overzicht van deze activiteiten zoals door het bestuur is
vastgesteld op 8 juli 2021 en is besproken tijdens de ALV op 20 juli:
1. Einddatum aanmeldingen kandidatenlijst – 31 augustus 2021
2. Gesprekken met kandidaten door kandidatencommissie – september 2021
3. Deadline concept verkiezingsprogramma - 1 november 2021
4. Deadline concept kandidatenlijst – 1 november 2021
5. Algemene ledenvergadering – december 2021
6. Deadline aanleveren formele stukken bij bestuur - 14 januari 2022
7. Dag van Kandidaatstelling - 31 januari 2022
8. Formele start verkiezingscampagne - 1 februari 2022
9. Verkiezingsdag gemeenteraadsverkiezingen 2022 - 16 maart 2022
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6. Activiteiten van de organisatie
O.N.S. Tilburg organiseert in de termijn van dit beleidsplan de volgende activiteiten:
 Algemene Ledenvergadering
Verschillende vergaderingen waarin de leden jaarrekening en jaarverslag goedkeuren, het
beginsel- en verkiezingsprogramma vaststellen, de lijsttrekker kiezen voor de
gemeenteraadsverkiezingen en kandidatenlijst vaststellen voor die verkiezingen.
 Bestuur
Het bestuur vergadert ongeveer eenmaal per zes weken en draagt zorg voor het dagelijks
bestuur van de vereniging waaronder het voeren van een financiële- en ledenadministratie,
het voorbereiden van algemene ledenvergaderingen, het verzorgen van de communicatie
met de leden en het uitvoeren van alle overige taken die horen bij het besturen van een
vereniging.
 Fractievergadering
Elke 2 weken vergadert de fractie over actuele onderwerpen en ter voorbereiding van de
gemeenteraad. Daarnaast informeren de verschillende werkgroepen de andere leden over
hun voortgang, zodat hun werkzaamheden goed op elkaar zijn afgestemd.
 Werkgroep verkiezingsprogramma
Deze werkgroep is ingesteld door de algemene ledenvergadering en vergadert zo vaak als
nodig is om het nieuwe verkiezingsprogramma op te stellen.
 Kandidaatstellingscommissie
De kandidaatstellingscommissie wordt ingesteld door de algemene ledenvergadering en
bestaat uit een externe voorzitter. Zij komt zo vaak als nodig is bij elkaar om een concept
kandidatenlijst voor de verkiezingen van 2022 op te stellen.
 Communicatie
De vereniging heeft een eigen website, maar houdt haar leden vooral op de hoogte door
Social Media: voornamelijk op Facebook en Instagram zijn wij actief. Ook heeft ONS Tilburg
een eigen podcast die we gebruiken om input op te halen vanuit de stad. Daarnaast leggen
de (burger)raadsleden ook werkbezoeken af bij inwoners, bedrijven, instellingen en
organisaties.
 Overige activiteiten
De vereniging organiseert een aantal activiteiten samen met inwoners om zo iets te doen in
de wijk, maar ook input voor het verkiezingsprogramma op te halen. Daarnaast zal het
bestuur activiteiten aanbieden om de deskundigheid te bevorderen van de
(burger)raadsleden en de steunfractie.
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7. Organisatiegegevens
Statutaire naam:
KvK nummer:
Fiscaal nummer (RSIN):
ANBI-status:
CBF-erkenning:
Lidmaatschap brancheorganisatie:
Postadres:
Bezoekadres:
E-mail:
Telefoon:
Webadres:

Stichting O.N.S. Tilburg
72355360
859082830
Nee
Nee
Nee
De Regenboogstraat 43
5038 NP Tilburg
Stadhuisplein 130
5038 TC Tilburg
onstilburg@raadtilburg.nl
06-10936916
www.onstilburg.com

Bestuur
Het bestuur van de vereniging O.N.S. Tilburg is als volgt samengesteld:
Voorzitter: Linda Oerlemans
Secretaris: Johan van de Ven
Penningmeester: Janwillem Adriaanse
Het bestuurslidmaatschap van de vereniging is onbezoldigd. De bestuurders ontvangen geen
beloning voor hun werkzaamheden.
Werknemers
De vereniging heeft geen werknemers in dienst.
Financiën
Een overzicht van de financiën van de vereniging, een jaarrekening met daarin een balans en
een resultatenrekening, wordt jaarlijks na afloop van het boekjaar door het bestuur
opgesteld. De door de algemene ledenvergadering vastgestelde jaarrekeningen van de
afgelopen jaren zijn als download beschikbaar op de website van de partij.
Fondswerving
De vereniging verwerft inkomsten uit door leden afgedragen contributies en uit donaties van
leden en sympathisanten. Daarnaast wil het bestuur een crowdfundingsactie via gofundme
organiseren om extra middelen te verwerven voor de campagne.
Beheer en besteding van het vermogen
Het vermogen van de vereniging wordt beheerd door het bestuur en wordt uitsluitend
aangewend ten behoeve van de doelstellingen van de organisatie.
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