Toelichting met betrekking tot het verkrijgen, beheren en de besteding van de financiële middelen
van Erfgoedvereniging Bond Heemschut
Erfgoedvereniging Bond Heemschut voorziet in haar eigen inkomsten. Hier volgt het overzicht van:
 de manier waarop financiële middelen verkregen worden;
 het beheer van financiële middelen;
 de besteding van financiële middelen;
 toezicht op verkrijging, beheer en besteding van financiële middelen.
Verkrijgen van financiële middelen
Om haar werkzaamheden als vereniging te kunnen verrichten, worden de financiële middelen op de
volgende manieren verkregen:
 leden worden geworven, waarbij men contributie betaalt
 via (periodieke en eenmalige) giften en donaties
 via legaten
Daarnaast zijn er kleinere inkomstenbronnen, zoals:
 advertentieverkoop tbv het tijdschrift
 onderhuur van een deel van de kantoorruimte
 excursiebijdragen van leden
Voor projecten wordt incidenteel gebruik gemaakt van de mogelijkheden om projectgelden te
verwerven. Deze gelden worden vooral geworven bij fondsen en overheden.
Daarnaast is de Stichting Heemschut Hulpfonds verstrekker van een substantiële jaarlijkse bijdrage,
waardoor de werkzaamheden van de vereniging op het huidige niveau kunnen worden voortgezet.
Beheer van financiële middelen
Bij het beheer en de besteding van de verkregen middelen wordt een onderscheid gemaakt tussen
gelden die zijn verkregen voor algemene middelen en gelden die zijn verkregen voor projecten. De
gelden worden op de bankrekeningen van de vereniging ondergebracht. De gelden worden beheerd
door de penningmeester, als verantwoordelijke binnen het bestuur voor de portefeuille financiën. De
directeur is mede aangesteld om de inkomstenstroom te begeleiden en betalingen te verrichten,
waarbij boven een gesteld maximum toestemming is vereist van (twee) bestuursleden voor grotere
uitgaven. Bij ontvangen van legaten is door het bestuur besloten deze altijd onder te brengen bij de
Stichting Heemschut Hulpfonds. Hier bevindt zich de specifieke kennis m.b.t. verantwoord beheer
waarbij beleggingsopbrengsten worden nagestreefd.
Een continuïteits-reserve is van belang voor voortzetting van de activiteiten van de vereniging.
Besteding van financiële middelen
De financiële middelen die zijn verkregen worden uitsluitend aangewend voor de bekostiging van de
activiteiten van de vereniging. Middels een financieel verslag en een jaarverslag wordt jaarlijks door
het bestuur verantwoording uitgebracht aan het de leden.
Toezicht op verkrijging, besteding en verantwoording
Om te bevorderen dat de verkrijging eerlijk en ordelijk gebeurt, wordt er toezicht uitgeoefend op de
verkrijging. Eventuele bijzondere acties voor bijvoorbeeld ledenwerving, waar hoge kosten
verbonden zijn, kunnen alleen door het bestuur worden goedgekeurd. Tot op heden zijn geen
bijzondere of buitensporige kosten hiervoor gemaakt. Periodiek doet de penningmeester in de
vergaderingen verslag aan het bestuur van de verkrijgingen, het beheer en de besteding van de
middelen.

Het bestuur doet jaarlijks verslag aan de ledenvergadering van de verkrijging, het beheer en de
besteding van de middelen in dat jaar door middel van het uitbrengen van een financieel jaarverslag
aan de ledenvergadering.
Op de besteding van de middelen vindt een controle plaats door een onafhankelijke accountant. Een
door de ledenvergadering ingestelde Rekencommissie doet verslag aan de leden over haar
bevindingen omtrent een of meer jaarlijks specifiek vast te stellen onderwerpen.

