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RSIN: 80237045
De LP is sinds 1 januari 2012 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), hetgeen betekent dat
leden en donateurs hun bijdragen aan de LP onder voorwaarden van hun inkomstenbelasting kunnen
aftrekken.
UITGEVOERDE ACTIVITEITEN
Alle activiteiten voor en door de LP worden uitgevoerd door vrijwilligers, in hun vrije tijd, en
bekostigd middels vrijwillige donaties en partijlidmaatschappen. De LP kent geen bezoldigde functies
en krijgt ook geen subsidie.
Sinds de oprichting van de LP in 1993 en na de deelname aan de Tweede Kamer verkiezingen van
1994 heeft de LP slechts maandelijks lezingen verzorgd in Den Haag, tot aan de val van het kabinet in
2012. Die gebeurtenis was aanleiding de LP nieuw leven in te blazen en te proberen een veel breder
platform te verwerven om het libertarische gedachtegoed te verspreiden door opnieuw, en nu
blijvend, politiek actief te worden.
Derhalve is in 2012 de ANBI-status aangevraagd en verkregen, en zijn sindsdien de volgende
activiteiten ontplooid:
– Deelname aan diverse nationale en regionale verkiezingen
– Organiseren van bijeenkomsten op diverse plaatsen in het land
– Opzetten van lokale afdelingen
– Activiteiten t.b.v. fondsenwerving en professionalisering
De deelname aan verkiezingen is zeer kostbaar en tijdrovend als gevolg van de belemmeringen die de
kieswet opwerpt voor deelname door partijen die niet al minimaal één zetel hebben in het orgaan
waarop de verkiezingen betrekking hebben, en behelst vooralsnog het volgende:
– werven van kandidaten en vrijwilligers
– storten van een waarborgsom
– ondersteuningsverklaringen verzamelen en valideren
– campagne voeren, met alles wat daar bij komt kijken
De waarborgsom verschilt per soort verkiezing, maar is fors en wordt niet geretourneerd indien
minder dan 3/4 van het aantal stemmen, benodigd voor een zetel, wordt behaald. Het ophalen van
voldoende ondersteuningsverklaringen is een kritische en zeer arbeidsintensieve klus, waarmee de
deelname aan de verkiezing staat en valt.
SALARIËRING BESTUURDERS
De bestuurders van de LP ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
BELEIDSPLAN
U vindt alle beleidsplannen in de downloadsectie bij Partijdocumenten

FINANCIËLE VERANTWOORDING
U vindt alle financiële jaarverslagen in de downloadsectie bij Partijdocumenten

