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1. Doelstellingen van Stichting Gymnastiek Venlo e.o.  
Stichting Gymnastiek Venlo e.o. is gevestigd aan de Sint Urbanusweg 76, 5914 CC te Venlo.  
 
De doelstellingen van Stichting Gymnastiek Venlo e.o. zijn:  
 
- De ondersteuning van turnverenigingen in de regio Noord-Limburg en het verrichten van al wat hiermee 
verband houdt of daartoe bevorderlijk zijn;  

- Tot dit doel behoort niet het doen uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen 
van de Stichting. 
 
- Het open een eerlijk handelen en behandelen van de subsidiegelden en de aangesloten turnverenigingen.   
 

2. Wijze van werving van gelden  
Stichting Gymnastiek Venlo e.o. ontvangt haar inkomsten door middel van subsidies. Deze subsidies 
worden gegeven door de Nederlandse Gemeentes en Overheid.  
 

3. Beheer van het vermogen  
 
Bestuur  
Stichting Gymnastiek Venlo e.o. heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het 
vermogen.  
Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter een secretaris en een penningmeester.  
 
- Voorzitter is de heer A. Ypma, woonachtig aan de Sint Urbanusweg 76, 5914 CC te Venlo;  

- Secretaris is heer J. Gelissen, woonachtig aan de Senecalaan 14, 5926 SL te Venlo;  

- Penningmeester is de heer M. Bon, woonachtig aan de Veestraat 61, 5914 RK te Venlo.  
 



 

Activiteiten bestuur  
 
Vergaderen  
Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden 
notulen opgemaakt.  
 
Activiteiten  
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:  
1. Het opzetten en begeleiden van projecten;  

2. Het selecteren van bestemmingsdoeleinden.  
 
Financiën  
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder 
meer:  
1. Jaarlijks een begroting opstellen;  

2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;  

3. Beheren van de gelden;  

4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.  
 
Vergoeding bestuursleden  
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.  
 

4. Besteding van het vermogen  
Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting Gymnastiek Venlo e.o. 
  
1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te compenseren.  

2. De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend om andere stichtingen of 
initiatieven te steunen die een vergelijkbare doelstelling hebben als de eigen stichting.  

3. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om 
tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe activiteiten 
te ontwikkelen en op te zetten. 
 
 
 
 
 
 
  



 

4. Het huidige vermogen wordt besteed aan: 

 

Lesmethode aanschaffen € 800,00 

Kosten opleidingen niveau 1 € 250,00 

Kosten bijscholingen met licentie verlenging € 500,00 

Kosten opleidingen niveau 2 € 3.000,00 

Kosten inzet verenigingsmanager  € 5.000,00 

Kosten bijscholingen zonder licentie 
verlenging € 300,00 

VSK opzetten en uitrollen € 1.000,00 

 TOTAL € 10.850,00 

 


