Beleidsplan Nutsdepartement
Abbekerk/Lambertschaag
RSIN: 815966799

1.Doelstelling
Het departement Abbekerk/Lambertschaag is een vereniging met statuten die zijn
opgemaakt d.d. 24 oktober 1980. Het departement stelt zich ten doel het lokale
maatschappelijk en cultureel welzijn van individu en gemeenschap te bevorderen zonder
hierbij enig onderscheid te maken op welke grond ook ten aanzien van
levensbeschouwelijke en politieke overtuigingen, vermogen, ras of geboorte. Alle activiteiten
van het departement zijn gericht op bovengenoemde doelstelling.
2.Organisatie
Het departement Abbekerk/Lambertschaag maakt op verzoek gebruik van de diensten van
de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Het departement is een vereniging met leden.
Jaarlijks houdt het departement een Algemene Ledenvergadering waarin verantwoording
wordt afgelegd over het gevoerde beleid en activiteiten van het afgelopen jaar en het beleid
voor het volgende jaar/jaren wordt vastgesteld.
3.Activiteiten
De activiteiten van het departement zijn de volgende:
het organiseren van culturele evenementen voor haar leden en niet-leden,
het organiseren van lezingen voor leden en niet-leden,
het financieel ondersteunen van initiatieven en projecten in de lokale samenleving
die in lijn zijn met de doelstelling van het departement.
4.Inkomsten
De inkomsten van het departement bestaan uit:
a. de contributies van de leden;
b. gekweekte renten en dividenden.
5.Financieel beheer
Het dagelijks beheer van de geldmiddelen van het departement is opgedragen aan de
penningmeester. De gelden van het departement worden beheerd op een wijze waarbij de
liquiditeit, soliditeit en rendement is gewaarborgd en het vermogen in stand wordt gehouden.
Ter bevordering van de doelstelling en de werkzaamheid van het departement, kunnen in
beperkte mate uit het vermogen van het departement geldleningen worden verstrekt of giften
worden verstrekt aan derden.
6. Bestuur en bereikbaarheid departement
Het bestuur van het departement bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter:
Dhr. J.M. Boom, Hoornblad 2, 1657 KJ Abbekerk
Secretaris:
Dhr. R.A. Paarlberg, Hoornblad 6, 1657 KJ Abbekerk
Penningmeester:
Dhr. S. Tunderman, Heermoes 2, 1657 KK Abbekerk
Bestuursleden:
Dhr. E.B. Haagsma, Noordzicht 20, 1657 LA Abbekerk
Dhr. C. Vis, Druyfplaats 12, 1657 LX Abbekerk
Mevr. E. Horsten, Zuideinde 13, 1657 ED Abbekerk
Postadres, emailadres: Hoornblad 6, Abbekerk – rcpaarlberg@ziggo.nl
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Statuten
Jaarrekening 2015 (2015/2016)
Uittreksel Kamer van Koop handel
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