Doelstelling Volmondig Ja
De vereniging streeft naar een Bredase samenleving waarin de mens zijn vrijheid en
verantwoordelijkheid kan beleven en waarin het welzijn van allen wordt gediend.
De vereniging heeft ten doel:
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Een vernieuwende beweging te zijn, gericht op het verbeteren van het welzijn
van de inwoners van de gemeente Breda en de leefbaarheid in die gemeente. Naast
lidmaatschap zijn ook andere vormen van betrokkenheid, meedenken en meedoen van
waarde voor de beweging.
Het scheppen van gelegenheid tot vrije, respectvolle en openhartige gedachtewisseling
over onderwerpen van algemeen belang, in het bijzonder waar het betreft het
gemeentelijk beleid ten aanzien van deze belangen.
Het op democratische wijze bevorderen van de actieve betrokkenheid van de burgers van
de gemeente Breda bij de lokale politiek en met name bij belangrijke beleidsbeslissingen,
zodat burgers redelijkerwijs in staat zijn daadwerkelijk politieke invloed uit te oefenen.
Het verbinden van maatschappelijke initiatieven,- stromingen en ideeën met
gemeentelijke activiteiten en politieke besluitvorming en daarmee meerwaarde scheppen
voor de burgers.
Het bevorderen van een evenwichtig en gedragen besluitvorming omtrent beslissingen die
de belangen van de gemeente Breda en haar inwoners raken.
Het bevorderen van fair play, transparantie, zorgvuldigheid, evenwichtigheid,
rechtszekerheid, afwezigheid van willekeur en machtsmisbruik in het gemeentebestuur.
Bij het nastreven van de genoemde doelstellingen respecteren wij het Europees Verdrag
voor de Rechten van de Mens, de Grondwet ( art.1 t/m 23) alsmede de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur.

Beleidsplan Volmondig Ja 2017 en 2018 in hoofdlijnen
De vereniging tracht haar doel in 2017 en 2018 en onder meer te bereiken door:
1.
het bevorderen van de bezinning op, de verdieping, vernieuwing en verbreiding van
grondslag en doel met alle middelen die haar ten dienste staan.
2.
het deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Breda op 21 maart
2018.
3.
het geven van bekendheid aan haar beginselen;
4.
het voeren van lokale campagnes om (toekomstige) kiezers te informeren over en te
betrekken bij de realisering van het doel van de vereniging;
5.
het werven van leden en sympathisanten
6.
het beleggen van bijeenkomsten voor de leden en andere belangstellenden;
7.
het organiseren van activiteiten.
8.
het houden van vergaderingen en hoorzittingen; In de eerste helft van 2018 zal Volmondig
JA een nieuw bestuur uit haar leden kiezen.

