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1.Doelstelling
Het departement Bedum is een vereniging met statuten die zijn opgemaakt d.d. negen en
twintig juni negentienhonderd negen en zeventig. Het departement stelt zich ten doel het
maatschappelijk en cultureel welzijn van individu en gemeenschap te bevorderen,
onafhankelijk van enige levensbeschouwelijke, politieke of economische groepering Alle
activiteiten van het departement zijn gericht op bovengenoemde doelstelling en hebben
geen winstoogmerk.
2.Organisatie
Het departement Bedum is lid van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Het
departement is een vereniging met leden.(slapend departement) gezien de ‘hoge leeftijd’ van
het ledenbestand
3.Activiteiten
De activiteiten van het departement zijn de volgende;
Het financieel ondersteunen van initiatieven en projecten in de samenleving die in
lijn zijn met de doelstelling van het departement.
Voor het overige organiseert het departement Bedum geen activiteiten meer aangezien hier
geen belangstelling voor is gezien het ledenbestand op ‘hoge leeftijd’ is (slapend
departement)
4.Inkomsten
De inkomsten van het departement bestaan uit:
a. gekweekte renten;
.
5.Financieel beheer
Het dagelijks beheer van de geldmiddelen van het departement is opgedragen aan de
penningmeester. Het departementsbestuur regelt de taken en bevoegdheden van de
penningmeester. De door de bestuursleden en vrijwilligers - in het belang van het
departement - gemaakte reis- en verblijfkosten worden vergoed overeenkomstig de door het
departement vastgestelde normen.
De gelden van het departement worden beheerd / belegd 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, mits dit, gelet op andere belangen,
van voldoende omvang is, geldleningen worden verstrekt of giften worden verstrekt aan
derden.

Bestuur en bereikbaarheid departement
Het bestuur van het departement bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: mevr. A.H.J. Bosman- Roozenburg, Velduil 5, 9781 RK Bedum tel. 050 301 03 13
Secretaris: mevr. A.H.J. Bosman-Roozenburg, Velduil 5, 9781 RK Bedum tel. 050 301 03 13
Penningmeester:de heer J. van Delden, De Zwaan 18 9781 JZ Bedum tel. 050 301 24 24
e-mailadres voorzitter / secretaris info@kosmein.nl
e-mailadres penningmeester j.delden@kpnmail.nl
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activiteiten seizoen 2014/2015
Jaarrekening 2015
geen huishoudelijk reglement
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