Stichting Vrienden van Antonius
HUISHOUDELIJK REGLEMENT (zie art.16 van de statuten)
Aanpassing van het reglement d.d. 28 november 2019.

Art 1. Rooster van aftreden
Volgens artikel 4, lid 2 kan een bestuurslid benoemd worden voor de periode van 4 jaar,
welke periode – na herverkiezing - nog 3 x verlengd kan worden met telkens 4 jaar (zie
artikel 4, lid 3).
Op basis van de datum van installatie is de rooster van aftreding:
installatie/
benoeming

1e herbenoeming

2e herbenoeming

3e herbenoeming

H. Suy

1988/ 2014

2018

2022

2026

M.J. Neve-Menu

1982/ 2014

2018

2022

2026

R. van den Kieboom

2014

2018

2022

2026

B. Baart

2014

2018

2022

2026

V. Nout

2019

2023

2027

2031

I. Boerdam

2019

2023

2027

2031

Art. 2. Financiële administratie
De financiële administratie van de stichting Vrienden van Antonius wordt verzorgd door de
penningmeester van de stichting. De financiële administratie wordt zodanig ingericht, dat
daaruit inzicht kan verkregen worden in:
a. de aard en omvang van de inkomsten. Het betreft donaties van particulieren en
bedrijven, financiële bijdragen van fondsen en subsidiegevers
b. de opbrengsten van fondsenwerving
c. de aard en omvang van de uitgaven (op basis van de aanvragen)
Om dit te kunnen realiseren heeft de stichting de beschikking over een bankrekening.
De penningmeester zorgt voor de betalingen.
Art. 3. Jaarlijks besteedbaar budget
Om het voortbestaan van de stichting te garanderen zal jaarlijks maximaal 10% van budget
worden aangewend voor het bekostigen van aanvragen of donaties.
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Hierbij is de financiële situatie van 31 december uitgangspunt voor het te besteden budget
van het daaropvolgend jaar.
Indien echter bepaalde aanvragen het jaarbudget overschrijden, terwijl het bestuur toch van
mening is dat hier positief op gereageerd moet worden, dan kan van deze richtlijn worden
afgeweken.
Indien in enig jaar niet voldoende aanvragen zijn geweest, waardoor het gepland budget van
10% niet volledig is uitgegeven, zal het “resterende” bedrag niet aan het te besteden budget
van het daarop volgende jaar zal worden toegevoegd.
Art. 4. Besteding van de middelen
De stichting Vrienden van Antonius zal vooral aanvragen in behandeling nemen die als doel
hebben het leven van de bewoners aangenamer te maken en het welzijn bevorderen.
Aanvragen die meer in de sfeer liggen van bouw, en/of materiele aanpassingen, c.q.
installaties zullen in principe niet in behandeling worden genomen.
Art. 5. Procedure van aanvraag
De aanvraag moet worden ingediend bij het secretariaat van de stichting Vrienden van
Antonius. Hiervoor is een aanvraagformulier beschikbaar (zie ook de website van
ZorgSaam). Belangrijk is hierbij dat de aanvrager aangeeft wat de kosten zijn van hetgeen
men aanvraagt en op welke wijze de organisatie (stichting ZorgSaam) of derden hieraan
eventueel ook een bijdrage zullen leveren.
Het bestuur van de stichting Vrienden van Antonius komt 4 x per jaar bijeen om de
aanvragen in behandeling te nemen.
Na indienen van de aanvraag ontvangt men een kennisgeving dat de aanvraag in goede
orde is ontvangen en op welke termijn de aanvraag in behandeling wordt genomen.
Aanschaffingen die reeds door de organisatie zijn gedaan komen niet in aanmerking voor
een aanvraag en dus voor honorering. Dit zal in het aanvraagformulier duidelijk worden
vermeld. Kortom: men dient eerst een aanvraag indienen en pas daarna kan men overgaan
tot eventuele aanschaffing of realisatie van de aanvraag.
Art. 6. Werving van de gelden/ sponsoring
Het bestuur zal actief aan de slag gaan om gelden te verwerven, zodat meer aanvragen in
behandeling genomen kunnen worden en het budget van de stichting niet na verloop van
jaren “verdampt” doordat er geen financiële aanvulling meer is.
Art. 7. Lidmaatschap van de stichting als donateur
Iedereen kan donateur worden van de stichting Vrienden van Antonius. Een donateur is
iemand die de stichting een financiële schenking doet zonder dat hier een tegenprestatie
tegenover staat. Het minimale bedrag dat men kan schenken is € 15,- per jaar. Jaarlijks
zullen de donateurs voor 1 maart een nota ontvangen om het toegezegde bedrag te kunnen
voldoen.
Art. 8. Public Relations, website
Het bestuur zal bekendheid geven aan de stichting door regelmatig publicaties te verzorgen
in de Huiskrant en Accuraat, maar ook door middel van de website. De website wordt
beheerd door de afdeling Communicatie van de stichting ZorgSaam. Bij het opstellen van
genoemde publicaties zal de afdeling Communicatie het bestuur hierbij ook behulpzaam zijn.
Aldus goedgekeurd in de bestuursvergadering van de Stichting Vrienden van Antonius op
28 november 2019.
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