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SHK “Senioren Hollands Kroon” 
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• Wijze van inkomsten verwerving 

• Beheer geld en vermogen 

• Besteding gelden 
 

 
 

Het werk van de vereniging: 

De SHK is een lokale politieke partij die staat voor goede zorg voor alle 
leeftijden voor iedereen die dat nodig heeft, ongeacht de leeftijd. Wij nemen de 

verantwoordelijkheid voor betrouwbaar besturen dat in het teken staat van een 
goede leefbaarheid en welzijn voor alle doelgroepen in onze samenleving maar 

met name voor de kwetsbare ouderen en jongeren. 
 
De SHK staat midden in de samenleving en zullen het contact met de 

inwoners zoeken door actief naar ze toe te gaan en om hun mening te vragen. 
Hollands Kroon is een gemeente waar inwoners in rust en veiligheid kunnen 

leven met een goede economische bedrijvigheid, waar inwoners van de 
gemeente kunnen werken en recreëren en waar voldoende onderwijsmogelijk-
heden zijn. 

 
Burgerparticipatie is voor ons een belangrijk uitgangspunt. 

Wij willen dat de inwoners mee kunnen denken over hun woon- en leefomgeving 
om goede ideeën en initiatieven vorm te geven. Dit zal een belangrijk agenda-
punt zijn om in de samenleving de inwoners bij het bestuur te betrekken.  

Wij zijn daar een groot voorstander van, over de vorm en uitvoering willen wij 
graag met betrokkenen in gesprek gaan. 

 
Initiatieven die bijdragen tot de verbetering van de leefbaarheid dienen door de 
gemeente gefaciliteerd en ondersteund te worden. 

Wijkteams kunnen hier ook een belangrijke rol in spelen, dit geldt ook voor 
dorpsraden en buurtverenigingen. 

Bestuurlijke vernieuwing zal door ons, daar waar het vooral bijdraagt aan een 
betere verhouding tussen burger en bestuur, worden ondersteund. 

 
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. 
Tijdens de eerste ALV van een kalenderjaar zal het bestuur rekening en 

verantwoording aflegt over het gevoerde beleid, de financiële jaarstukken 
worden vastgesteld en de kascontrole commissie brengt rapport uit over het 

financiële beheer. 
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Wijze van inkomsten verwerving: 

De vereniging betrekt haar inkomsten uit contributies, donaties, afdrachten.  
De leden betalen jaarlijks een contributiebedrag welke door de ALV wordt 

vastgesteld.  
Donaties bedragen minimaal het bedrag van de contributie en kent geen 

maximum. Een donateur heeft geen stemrecht.  
 
Fractieleden/Wethouder verbinden zich aan een jaarlijkse bijdrage van ca. 5% 

van de raadsvergoeding. Dit kan per kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks worden 
verrekend. Hiervoor ontvangen zij een rekening van de penningmeester.  

 
Besteding gelden: 
Declaraties worden schriftelijk ingediend bij de penningmeester, vergezeld van 

de betreffende aankoopbewijzen. De penningmeester is bevoegd bedragen tot 
€50,-zonder overleg met het bestuur uit te keren.  

 
Het secretariaat kan echt gemaakte kosten declareren na overleg van getekende 
nota’s. de penningmeester is gemachtigd declaraties tot een bedrag van € 50,- 

zonder overleg met andere bestuursleden over te maken. Daarna worden de 
nota’s ter instemming aan de overige bestuursleden voorgelegd. Hiervan zal 

verslag worden gedaan in de notulen.  
 
In geval van deelname aan congressen en vergaderingen buiten de 

gemeentelijke grenzen kunnen de bestuursleden, mits officieel afgevaardigd 
tijdens een  bestuursvergadering hun onkosten declareren na overlegging van 

nota’s. indien er dient te worden overnacht geldt een maximum declarabel 
bedrag voor twee nachten. 

 
Teneinde de kosten van de campagne voor de gemeenteraad verkiezingen te 
kunnen bekostigen. 

Wordt een begroting voor de verkiezingen opgesteld die de goedkeuring heeft 
van de algemene ledenvergadering en waarover het bestuur van de vereniging 

verantwoording aflegt. 
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