
 

 

 
 
 

Beleidsplan Vereniging Historische Kring Elden 

 

Doel volgens de statuten van de Vereniging Historische Kring Elden 

Het bevorderen van de belangstelling voor en het vergroten van de kennis omtrent de geschiedenis van de 

Polder Elden in al zijn aspecten. De Polder Elden omvat de volgende wijken: Meinerswijk, De Praets, Elderveld, 

Elderhof, De Laar Oost en West, De Overmaat, Rijkerswoerd en het dorp Elden. 

 

Het werk dat de instelling doet om haar doel te verwezenlijken 

a. Het houden van lezingen en presentaties 

b. Het vier maal per jaar uitgeven van het verenigingsblad ‘Kringbulletin’ 

c. Het uitgeven van eigen publicaties 

d. Het houden van tentoonstellingen en excursies 

e. Het instellen van werkgroepen, onder andere voor archief- en veldwerk 

f. Het houden van bijeenkomsten en besprekingen 

g. Het verstrekken van inlichtingen en adviezen 

h. Het organiseren van de jaarlijkse herdenkingen op vier mei 

i. Het onderhouden van een eigen website op internet en andere sociale media 

 

De manier waarop de Vereniging Historische Kring Elden geld werft 

- Via contributie van haar leden 

- Via donaties 

- Vergoeding bij bepaalde gebeurtenissen als bijvoorbeeld entreegelden 

- Baten bij publicaties 

- Erfstellingen, die alleen onder voorbehoud van boedelbeschrijving mogen worden aanvaard, legaten, 

schenkingen 

 

Het beheer van het vermogen van de Vereniging Historische Kring Elden 

Het beheer van het vermogen wordt namens het bestuur gedaan door de penningmeester van de vereniging, 

die jaarlijks verantwoording aflegt door middel van een jaarrekening bestaande uit een balans en een staat van 

baten en lasten, die gecontroleerd wordt door de kascommissie. 

Bij goedkeuring verzoekt deze commissie op de Algemene Ledenvergadering de leden het bestuur van de 

vereniging decharge te verlenen. Op de Algemene Ledenvergadering wordt door de leden de begroting voor 

het nieuwe boekjaar en de contributie voor het daaropvolgende boekjaar vastgesteld. 

 

De besteding van het vermogen van de Vereniging Historische Kring Elden 

De jaarlijkse inkomsten uit contributies en donaties van leden en niet leden worden in dat jaar zoveel mogelijk 

geheel ingezet ten behoeve van de doelstelling van de vereniging. Een eventueel overschot wordt toegevoegd 

aan het vermogen. Een eventueel tekort wordt onttrokken aan het vermogen. 

 

Beloningsbeleid 

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor de beleidsbepalende werkzaamheden. Gemaakte kosten 

worden onder overlegging van een gespecificeerde nota vergoed door de penningmeester. 


