STEUNFONDS reglement VERENIGING VAN VRIENDEN VAN HET GOOI
uitwerking besluit algemene ledenvergadering april 2011
Doelstelling Vereniging van Vrienden van het Gooi
De Vereniging van Vrienden van het Gooi stelt zich ten doel, zowel in het landelijk als in het stedelijk
gebied, het eigen karakter van het Gooi en omstreken zo goed mogelijk te bewaren en een goed
natuurbeheer te bevorderen. Zij streeft daarbij naar een milieubeheer en een ruimtelijke ordening,
die aantasting van natuur- en cultuurwaarden tegengaan of voorkomen. Voorts wil de vereniging de
flora en fauna van het gebied beschermen.
1. Zij tracht de in artikel 2 van de statuten omschreven doelstelling te bereiken langs wettige weg
door het vormen van een grote groep van Vrienden van het Gooi.
2. De vereniging ondersteunt, zoveel als in haar vermogen ligt, de Stichting Gooisch Natuurreservaat
in haar doelstellingen.
3. Het bestuur volgt de ruimtelijke ontwikkeling en adviseert over of maakt zo nodig bezwaar tegen
de voorgenomen plannen.
4. De vereniging werkt samen met en geeft in daartoe geëigende gevallen steun aan organisaties met
een verwant doel werkzaam in het werkgebied van de vereniging.
5. Het uitgeven van geschriften, het organiseren van excursies, het houden van bijeenkomsten,
alsmede het zo nodig voeren van actie of het verlenen van steun hierbij behoren, naast alle overige
wettige middelen, tot de mogelijkheden ter bereiking van het doel der vereniging.
Instellingsbesluit Steunfonds VVG
In de Algemene ledenvergadering (ALV) van 14 april 2011 is unaniem besloten om een Steunfonds
VVG in het leven te roepen. De jaarlijkse ledenbijdragen zijn voldoende om een drietal tijdschriften,
een tweetal lezingen en een twintigtal wandelingen te organiseren. Andere activiteiten (zoals
onderzoek, communicatie, ledenwerving en, met professionele ondersteuning bezwaar maken tegen
voorgenomen plannen) leiden tot overschrijding van de begroting. Om dat in de toekomst te
voorkomen en meer transparant in de uitgaven te zijn, heeft het bestuur voorgesteld een steunfonds
op te richten. Het fonds wordt onder andere gevuld met de erfenissen, legaten en schenkingen die
onze vereniging zijn of worden toebedeeld (tenzij van geval tot geval het bestuur anders beslist) en
kan zo nodig worden uitgebreid met een deel van de jaarlijkse contributie. De baten van het
steunfonds (zoals rente en coupons) wordt jaarlijks toegevoegd aan de reguliere exploitatie.
Het steunfonds VVG wordt beheerd door het bestuur, geadviseerd door een commissie bestaand uit
een drietal leden. Het dagelijks beheer berust bij de penningmeester. De commissie adviseert het
bestuur over de aanwending van de middelen van het fonds, passend binnen het beleid van de VVG.
De samenstelling, taak en werkwijze worden door het bestuur, overeenkomstig artikel 17 van de
statuten als volgt bepaald. (www.vriendenvanhetgooi.nl )
Samenstelling adviescommissie Steunfonds VVG
Het bestuur benoemt een drietal leden. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar. Het
gestelde in artikelen 14 en 15 van de statuten is overeenkomstig van toepassing.
De leden van de steunfondscommissie maken geen deel uit van het bestuur van de VVG.
Het advies van de steunfondscommissie is onafhankelijk en niet bezwaard door andere belangen van
leden van de commissie, persoonlijk of zakelijk.

Indien bij een van de leden ten aanzien van een te geven advies in zijn of haar hoedanigheid als lid
van de steunfondscommissie belangenverstrengeling aan de orde komt, dan zal het betreffende lid
zich onthouden van advies. Het betreffende lid zal in dat geval ook geen gebruik maken van het
stemrecht.
De ALV wordt geïnformeerd over de benoeming.
Taak
De Commissie heeft tot taak het bestuur te adviseren over de aanwending van de middelen van het
steunfonds. Uitgangspunt hierbij is dat jaarlijks zo’n 5 tot 10% van het vermogen van het steunfonds
zal worden aangewend voor activiteiten, opgenomen in het bestedingsplan. Tevens zal in beginsel
15% van het vermogen van het steunfonds bij aanvang van de periode waarvoor het bestedingsplan
geldt, met een minimum van € 30.000 worden gereserveerd voor calamiteiten. Dit bedrag kan (bij
calamiteiten) buiten het bestedingsplan door het bestuur worden aangewend, na advies van de
adviescommissie steunfonds. Daarover vindt achteraf verantwoording aan de leden plaats.
Leden, waaronder ook bestuursleden, leden van het kenniscentrum en commissieleden maar ook
derden kunnen voorstellen indienen voor het bestedingsplan.
Bestedingsplan
De commissie adviseert het bestuur over een (meerjarig) bestedingsplan, waarin wordt aangegeven
aan welke activiteiten (zoals onderzoek, communicatie, ledenwerving, adviseren aan bestuurders
over het behoud van het eigen karakter van het Gooi en Omstreken en bezwaar maken tegen
voorgenomen plannen) in de komende periode meer/minder budget zal worden besteed.
Zij zal daarbij motiveren in hoeverre deze activiteiten een meerwaarde bieden op het bereiken van
de doelstelling van de VVG. Het bestuur legt het bestedingsplan alsmede eventuele relevante
aanpassingen daarvan ter vaststelling voor aan de ALV.
De leden worden daarnaast jaarlijks in de ALV over de voortgang van de werkzaamheden
geïnformeerd.
Verantwoording
Het steunfonds maakt deel uit van het eigen vermogen van de vereniging maar zal apart worden
geadministreerd en zal als een bijzondere reserve in de balans en jaarrekening van de vereniging
worden opgenomen. De aanwending van de middelen van het steunfonds is daarmee jaarlijks ter
beoordeling van de ledenvergadering, conform de artikelen 20, 21 en 22 van de statuten.
Vastgesteld: bestuursvergadering VVG, 5 januari 2015.

