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Nieuwjaarsontmoeting
• Format globaal als vorig jaar
• Als vanuit jullie organisatie mededelingen of andere bijdrage: graag!
• Als jullie mensen kennen die Landhorst op de kaart gezet hebben
graag doorgeven

Dag van Landhorst 2015
•
•
•
•

70 jarig bestaan Landhorst VPL
Mede naar aanleiding goed verlopen kermiszondag
Doel: met hulp en ideeën van Landhorstse organisaties een leuke
weekend organiseren
Werkgroep?

Sponsoring in Landhorst
• Animo is groot bij verenigingen als sponsoren
• David organiseert bijeenkomst voor sponsoren,
uiterlijk half december 2013
• Doelstelling: startkapitaal € 1.000 ‐ €1.500
• Activiteiten worden benoemd en gekoppeld
• Pilot van 1 jaar ‐> evaluatie
• Initiatief vertraagd door prioritering bij David

Subsidiebeleid gemeente na 2014
Afwegingen
• Nieuw beleid omdat er minder geld van Rijk komt
• Gemeenteraad heeft gevraagd om nieuw subsidiebeleid met
ruimte voor keuzes
• Huidige beleid van 2006
• Op dit moment ‘automatisch’ subsidie ongeacht opbrengst van
subsidieontvanger

Subsidiebeleid gemeente na 2014
• Visie nieuw subsidiebeleid
– Hoogste prioriteit vrijwilligers en professionele organisaties die
zich inzetten voor jeugd en kwetsbare groepen
• Preventief
• Curatief

• Uitgangspunten (uitvoering)
–
–
–
–

Bevorderen leefbaarheid
Ondersteuning vrijwilligers
Sober en doelmatig
Naar meer zakelijke relatie met professionele instellingen

Subsidiebeleid gemeente na 2014
•

Uitgangspunten (invulling)
–
–
–
–

Het dualisme: rol van raad en college
Het maken van keuzes en de programmabegroting
Er zijn meerdere subsidieplafonds
Scheiding verantwoordelijkheden

Subsidiebeleid gemeente na 2014
•

Prioriteiten binnen het subsidiebeleid:
– Prioriteit 1: Jeugd en kwetsbare groepen
•

Doel: Het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties die zich
inzetten voor jeugd en kwetsbare groepen, zowel preventief als curatief.

– Prioriteit 2: Zelfredzaamheid en leefbaarheid
•

Doel: het ondersteunen van burgers zodat zij meer grip krijgen op hun directe leefomgeving en
zich daarbinnen (intellectueel) ontwikkelen maar ook participeren (mee doen),

– Prioriteit 3: Cultuur, toerisme en recreatie
•

Doel: Het ondersteunen van activiteiten op het gebied van cultuur, toerisme en recreatie zodat
deze, met trots, aan de buitenwereld getoond kunnen worden.

Subsidiebeleid gemeente na 2014
•

In 2014: subsidie 2011 – 10%

•

LET OP:
– nieuw beleid geeft gemeente (onder bepaalde voorwaarde en tot op zekere
hoogte) zeggenschap over besteding bestemmingsreserves,

TIP
•

Zorg er voor dat bij grotere verenigingen die niet ingeschreven staan
bij de KvK de bankrekening niet gekoppeld is aan een natuurlijk
persoon. Bij ‘calamiteiten’ kan de vereniging toch over haar middelen
beschikken

•

Denk eens over de rechtsvorm:
• Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:
•

Als u een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid opricht, dan bent u als
bestuurder in principe niet met uw privé-vermogen aansprakelijk voor de
verplichtingen. U richt deze vereniging op met een akte van de notaris. In deze
akte staan de statuten. Hierin staan in ieder geval:
•
naam en vestigingsplaats
•
doel (het maken van winst om onder de leden te verdelen kan geen doel
zijn)
•
verplichtingen van de leden
•
wijze waarop de algemene vergadering bijeen wordt geroepen
•
regels voor benoeming en ontslag bestuurders
•
bestemming van het overschot na ontbinding.

Ook als u de statuten wilt wijzigen, moet u langs de notaris. Naast statuten hebben
veel verenigingen een huishoudelijk reglement, waarin de praktische zaken zijn
geregeld. Hiervoor heeft u geen notaris nodig. Een vereniging met
rechtsbevoegdheid moet zichinschrijven in het Handelsregister.

TIP
Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid
• Als u uw vereniging niet via de notaris opricht, dan hebt u
een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. U bent
als bestuurder met uw privé-vermogen aansprakelijk voor
de verplichtingen. U kunt uw aansprakelijkheid wel
beperken door de vereniging in te schrijven in het
Handelsregister. De vereniging kan niets erven en geen
registergoederen (zoals een pand) verkrijgen.
•

Meer informatie bij:
• Notaris (gratis spreekuur)
• Kamer van Koophandel
• Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen

Rondvraag

