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Beleidsplan Perspectief 21:
Dit beleidsplan is opgesteld als verantwoording ten behoeve van de ANBI
status. Het plan beschrijft:
* Het werk van de vereniging
* Wijze van inkomsten verwerving
* Beheer geld en vermogen
* Besteding gelden
* Samenstelling van het bestuur
Het werk van de vereniging:
De vereniging Perspectief 21heeft tot doel: het voeren van een groene en
sociale gemeentepolitiek in de gemeente Bunnik, zoals politiek nader
omschreven is in de programma’s van Perspectief 21 voor de
gemeenteraadsverkiezingen. De vereniging tracht dit doel te bereiken door
onder meer:
a. het doen verkiezen van afgevaardigden in de gemeenteraad van de
gemeente Bunnik, die het doel en de visie van de vereniging
onderschrijven en het programma uitvoeren;
b. Het bevorderen van meningsvorming onder de leden, het beleggen van
bijeenkomsten, het uitgeven van publicaties en persberichten;
De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd en heeft geen
winstoogmerk.
Wijze van inkomsten verwerving:
De vereniging kent leden en donateurs. Leden betalen een jaarlijkse
contributie zoals vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
Donateurs zijn personen of instellingen die de vereniging incidenteel met
een bepaald bedrag willen ondersteunen.
Leden zijnde raadslid storten een gedeelte van hun vergoeding voor hun
raadswerk/commissiewerk als bijdrage aan de vereniging. Ook wethouders
in functie storten een afdracht aan de vereniging. De hoogte van genoemde
afdrachten worden vastgesteld in een algemene ledenvergadering.
Beheer geld en vermogen:
Alle middelen die aan de vereniging toekomen worden weggezet op een
lopende-, dan wel spaarrekening. Het bestuur van de vereniging is verplicht
van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening te
houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en plichten kunnen worden
gekend.
Het eigen vermogen van de vereniging dient uitsluitend voor het opvangen
van fluctuaties in de jaarlijkse inkomsten en de uitgaven, waaronder de
uitgaven voor de gemeentelijke verkiezingen. Het eigen vermogen wordt
aangehouden op een gewone spaarrekening bij dezelfde bank als de
betaalrekening. Er wordt niet belegd in aandelen, certificaten of andere
producten met een verhoogd risico.
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In het eerste halfjaar van elk kalenderjaar wordt een algemene
ledenvergadering gehouden, waarin:
Het bestuur rekening en verantwoording aflegt over het gevoerde beleid, de
financiële jaarstukken worden vastgesteld en de kascontrole commissie
rapport uitbrengt over het financiële beheer.
Besteding gelden:
Uitgaven van en door de vereniging worden gedaan door de
penningmeester die daarvoor is bevoegd vanuit het bestuur. Alle uitgaven
boven de € 200 worden vooraf dan wel achteraf in een bestuursvergadering
besproken en geaccordeerd.
Bestuursleden en leden van commissies krijgen geen financiële of andere
vergoeding voor hun werkzaamheden. De vereniging heeft geen
werknemers in dienst.
Buiten de kosten van de bank voor het aanhouden van een zakelijke
rekening zijn er geen significante beheerkosten. Na aftrek van de
bankkosten (in 2016 ca. € 150 per jaar, ofwel ca. 6% van de inkomsten)
worden alle inkomsten besteed ten behoeve van de doelstelling van de
vereniging.
Alle uitgaven hebben betrekking op het in stand houden van de vereniging,
het kunnen uitvoeren van het politieke programma en het verwerven van
kennis en kunde teneinde het politieke en bestuurlijke werk naar behoren te
kunnen uitvoeren.
Jaarlijks wordt een door de algemene ledenvergadering goedgekeurd
bedrag gereserveerd, ten behoeve van de volgende campagne voor de
gemeenteraad verkiezingen. Voorafgaand aan de verkiezingen wordt een
begroting voor de verkiezingscampagne opgesteld die de goedkeuring heeft
van de algemene ledenvergadering en waarover het bestuur van de
vereniging verantwoording aflegt.
De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
ledenvergadering. Het batig saldo na vereffening vervalt aan een goed doel
in overeenstemming met de doelstelling van de vereniging. Het bestuur is
verantwoordelijk voor de complete afwikkeling van de ontbinding van de
vereniging.
Bestuur
De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit ten minste
drie bestuursleden. Het bestuur wordt benoemd uit de leden door de
algemene ledenvergadering.
De namen van bestuursleden worden gepubliceerd op de website van de
vereniging.
Aldus vastgesteld op de Algemene ledenvergadering van 19 april 2017.

