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Beleidsplan 2018

Brede algemene seniorenvereniging
Blaricum, Eemnes, Laren
Concept, januari 2018
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Dit is het plan voor het tweede jaar van haar bestaan van de BasBEL,
de
Brede algemene seniorenvereniging voor Blaricum, Eemnes en Laren.
De vereniging is opgericht in januari 2017. Het plan beschrijft het ontstaan en de doelstellingen van vereniging, gaat kort in op de
activiteiten van het afgelopen jaar, maar beschrijft vooral de
voorgenomen activiteiten in 2018.
Aan het slot is een ﬁnancieel overzicht opgenomen en een
jaarplanning.
Deze concept-versie van het plan is opgesteld door het bestuur.
Tijdens de jaarvergadering van alle leden op 13 februari (in café
Staal, Wakkerendijk 23,
Eemnes, aanvang 14.30
uur) kan het plan worden
aangevuld of gewijzigd.
Zonodig wordt over
voorstellen tot
aanpassing bij
meerderheid gestemd.
Na de wijzigingen en
aanvullingen waartoe de
ledenvergadering besluit,
zal het deﬁnitieve plan
worden geplaatst op de
website.

Publiciteit bij start BasBEL

In dit plan worden een paar keer de Statuten van de BasBEL genoemd.
De volledige Statuten zijn eenvoudig te vinden op de website basbel.nl
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De BasBEL is ontstaan vanuit de lokale afdeling, eveneens voor de
drie BEL-gemeenten, van de Algemene Nederlandse Bond voor
Ouderen, de ANBO.
Enkele jaren geleden zette het hoofdbestuur van de ANBO een nieuwe
koers in, gevolgd door een reorganisatie waarbij meer bevoegdheden
kwamen te liggen bij dit hoofdbestuur in Woerden, en in het bijzonder
bij één persoon, de directeur-bestuurder, mw. Liane den Haan.
Veel lokale bestuurders achtten deze ‘centralistische’ koers in strijd met
de belangen van hun leden. Toen ‘Woerden’ in 2015 beslag legde op
de
bankrekeningen van de plaatselijke afdelingen, was daarmee voor
velen de maat vol. Een groot aantal afdelingen verliet de ANBO, die in
korte tijd een derde van haar leden verloor.
Nadat de achterblijvende ANBO-afdelingen via de ledenraad tevergeefs trachtten de koers van het hoofdbestuur te beïnvloeden in een
meer decentrale richting, is ook vanuit ‘Woerden’ zelf aangestuurd op
verzelfstandiging van de lokale organisaties.
Daarop hebben de plaatselijk bestuurders de oprichting van de BasBEL voorbereid. Op 19 december 2016 werd bij de notaris de akte
gepasseerd waarmee de statuten werden vastgesteld van de Brede
algemene
seniorenvereniging van Blaricum, Eemnes en Laren.
Op 18 januari 2017 vond in de Bongerd de oprichtingsvergadering
plaats van de BasBEL. Inmiddels heeft de vereniging een succesvol
eerste jaar achter de rug, waarin de nodige activiteiten werden
ondernomen en waarin het ledental groeide tot boven de 70.
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Binnen het gebied van de drie BEL-gemeenten beoogt de BasBEL een
algemeen maatschappelijk doel. De vereniging wil er aan bijdragen dat
ouderen zo lang mogelijk, zowel zelfstandig als sociaal, kunnen blijven
functioneren in hun omgeving.
De BasBEL dient hiermee een emancipatorisch doel van het
volwaardig maatschappelijk meedoen van de groep waarvoor zij
opkomt. Het is het belang van ouderen dat zij zelfstandig kunnen
blijven wonen en dat zij een rol kunnen blijven spelen in het sociaal
leven om hen heen.
Tegelijk is dat in het algemeen belang van de hele samenleving. Niet
slechts omdat daardoor minder algemene middelen hoeven te worden
vrijgemaakt voor de verzorging van ouderen, maar ook doordat de
samenleving langer kan proﬁteren van de talenten en ervaring van
ouderen.
De vergrijzing roept overal, ook in het gebied van BEL, eigen
problemen op, waarvoor oplossingen op maat nodig zijn. De vergrijzing
biedt daarnaast ook kansen. De huidige ouderen omvatten een grote
groep vitale, goed opgeleide senioren die na hun pensionering nog
veel te bieden hebben aan hun omgeving.
Uit de Statuten:

Artikel 2
De vereniging beoogt binnen het gebied waar zij werkzaam is
het algemeen belang te behartigen van het zo lang mogelijk
zowel zelfstandig als sociaal functioneren van ouderen in hun
omgeving. Zij stelt zich ten doel op te komen voor de lokale
belangen van haar leden en contactmogelijkheden te bieden
zodat de leden in staat zijn om actief deel te nemen aan de
samenleving en voorts al datgene te verrichten dat hiermee
verband houdt of bevorderlijk kan zijn.
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De juridische vormgeving van de BasBEL is die van een democratische
vereniging. In de statuten is dat verankerd.

B

Het hoogste orgaan van de vereniging is de algemene
leden-vergadering. De leden bepalen het beleid van de vereniging.
Zij stellen jaarlijks onder andere de begroting en het jaarplan vast.

Al kort na de start is de BasBEL getroﬀen door het verlies van een
Leonie de Groot, een van de grote gangmakers van de jonge
vereniging. Leonie werd in de oprichtingsvergadering door de leden
gekozen tot secretaris van het bestuur. Haar overlijden is een grote
slag geweest, die maar nauwelijks kon worden opgevangen door de
overige bestuursleden. Dat zijn:

Het bestuur van de vereniging wordt rechtstreeks door de leden
gekozen. Het bestuur voert het beleid uit dat de leden hebben
vastgesteld. Verder bereidt het bestuur de ledenvergadering voor en
neemt zij de dagelijkse beslissingen.

René Kemperman,
Voorzitter
035-5260561
voorzitter@basbel.nl

Jan Sanders
Vice-voorzitter
035-5316079
jan.sanders@dutch.nl

Het bestuur doet haar werk zoveel mogelijk in openheid en legt
verantwoording af aan de leden. Extra regels gelden voor controle op
de door het bestuur gedane uitgaven (oa: kascommissie).

Marijcke Beel
wnd. Secretaris
035-5313290
secretaris@basbel.nl

Ine Laureijs
Penningmeester
035-5384241

Henk van den Brakel
Lid, 035-5311169

Mary van der schaal
Redactie, 035-5317093

Uit de Statuten:

Artikel 8
(…) De bestuurders worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging.
(…) Bestuurders kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst
en ontslagen.

Artikel 9
(…) het bestuur draagt zorg voor het ontwerp van een jaarlijks
door de algemene ledenvergadering – na eventuele amendering – vast te stellen beleidsplan.

Artikel 14
(…)In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur
zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en
over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van
baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de
algemene ledenvergadering voor.
-6-

Het bestuur heeft veel steun gekregen van een aantal actieve leden,
waaronder Nico & Jannie Groenewoud en Saskia de Wit (opmaak en
verspreiding van nieuwsblad BasBEL), Joke & Ben Assinck
(ledenadministratie), Boudewijn Quint (redactie en adviezen) en
Herman Zoetman (website www.basbel.nl).
Voor een eﬃciënt en democratisch functioneren van de vereniging
wil het bestuur graag maximaal gebruik maken van de bij de leden
aanwezige talenten en motivatie. Daartoe zal het te verrichten werk
worden opgedeeld in een vijf- of zestal hoofdtaken, te verdelen over
een even groot aantal commissies. De vertegenwoordigers of ‘trekkers’
daarvan vormen samen de kern van het bestuur.
De precieze vorm van de organisatie en de keuze van de individuele
bestuurders is uiteraard aan de leden, tijdens de jaarvergadering.
-7-
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Succeswens burgemeester Eemnes:

Goede dienstverlening aan senioren en ouderen moet plaatselijk
maatwerk zijn. Over onderwerpen als woningbouw voor ouderen,
uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), en openbaar
vervoer wordt in belangrijke mate besloten op plaatselijk niveau.
Belangenbehartiging voor ouderen vraagt om goede contacten met
gemeenten, welzijnsinstellingen en woningbouwverenigingen.
Omgekeerd is het voor de lokale politiek wenselijk een goede
gesprekspartner te hebben in de vorm van een vereniging die wensen
en behoeften van ouderen helder kan formuleren.
De burgemeesters van de BEL-gemeenten hebben alledrie de komst
van BasBEL verwelkomd.

“We worden met z’n allen ouder en dat is heel goed nieuws.
Steeds meer mensen brengen na hun pensioen nog vele
jaren in goede gezondheid door. Maar vergrijzing is ook een
van de grootste maatschappelijke uitdagingen op dit moment.
Ouderen doen substantieel meer beroep op zorg- en welzijnsfaciliteiten. Gelukkig zijn er mooie initiatieven zoals ‘BasBEL’
die hun creatieve kracht en maatschappelijke betrokkenheid
inzetten voor ouderen. Ik hoop dat de BasBEL veel activiteiten
zal organiseren. Activiteiten die zorgen voor ontmoetingen, die
mensen helpen in hun strijd tegen eenzaamheid. Zodat ouderen zelf de regie over hun leven kunnen blijven houden.
Ik wens BasBEL heel veel succes!”
Roland van Benthem
Burgemeester Eemnes
Succeswens burgemeester Laren:

Succeswens burgemeester Blaricum:

“BasBEL is mooi voorbeeld van samenlevingskracht. Ouderen
kunnen elkaar ontmoeten, samen aan ontspanning en sport
doen en deelnemen aan tal van andere activiteiten. BasBEL
behartigt daarmee de belangen van ouderen in de BEL-gemeenten, door in te zetten op het scheppen van voorwaarden
voor ouderen om volwaardig en zelfbewust aan de samenleving te kunnen deelnemen. Dat past goed in onze huidige tijd.
En als het toch nodig is, worden ouderen die moeite hebben
om hun vraag onder woorden te brengen of die moeite hebben
met het maken van keuzes daarin bijgestaan door BasBEL.
Ik hoop dan ook dat we nog veel van BasBEL gaan horen,
succes!”
Joan de Zwart-Bloch
Burgemeester Blaricum

“De afgelopen decennia heeft de nadruk in het politieke en
sociale klimaat sterk gelegen op individualisme. Wat ons veel
heeft gebracht. Maar waarvan ik ook vrees dat we er de afgelopen jaren een beetje in zijn doorgeschoten. Een ontwikkeling
waarbij we ervoor moeten waken dat het niet ten koste gaat
van de waarden van het samenleven, van het bij elkaar horen,
en het omzien naar de ander. Zoals de Vlaamse psychiater
Dirk de Wachter het formuleert: de zin van het leven zit misschien wel in relaties. Met geliefden, vrienden, buren en zelfs
passanten in de straat.
Daarom ben ik blij met de oprichting van de BasBEL. Een
groep enthousiaste en bevlogen leden die zich inzet voor ouderen in de BEL-gemeenten. Dat draag ik een warm hart toe.
Heel veel succes!”
Elbert Roest
(oud-)Burgemeester Laren
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Binnen de werkzaamheden van de BasBEL zijn drie hoofdtaken te
onderscheiden, namelijk de algemene belangenbehartiging van
senioren en ouderen, de individuele belangenbehartiging, en het
bevorderen van sociale contacten.
Wat betreft de algemene belangenbehartiging wil het bestuur van de
BasBEL in 2018 in ieder geval het nodige doen in het zogeheten
sociaal domein, waaronder het organiseren van een informatie-middag.
Met de betrokken wethouders zullen gesprekken plaats-vinden over de
dienstverlening in het kader van de Wet maatschap-pelijke
ondersteuning (Wmo). Die gesprekken zullen ook voor de
wethouders van belang zijn omdat ze zijn gebaseerd op ervaringen
binnen de doelgroep. De BasBEL neemt verder deel in het
“zorgpad-overleg” met huisartsen, ziekenhuis Tergooi en andere
zorgverleners.
Een vergelijkbare aanpak wil het
BasBELbestuur hanteren op het terrein van
het fysiek domein. Daarin gaat het
ondermeer om openbaar vervoer en
begaanbaarheid van voetpaden, maar
vooral om de woonsituatie en de combinatie van wonen en zorg.
Het gaat niet alleen om de technische aspecten van ouderenwoningen
(traplift, brede deuren, lager aanrecht) maar ook om de ﬁnanciële en
planologische aspecten. Woningen met een te hoge huur of woningen
die buiten ‘rollator-afstand’ van winkels en bushalte zijn gelegen, zo
werd al eens door ouderen gezegd in een gesprek met raadsleden, zijn
niet echt senior-proof.
Eind 2017 is door het bestuur van de BasBEL aan de politieke partijen
die zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraden van de drie dorpen
gevraagd om in hun verkiezingsprogramma ook aandacht te besteden
aan het ouderenbeleid. Voorafgaand aan de raads-verkiezingen op
21 maart, organiseert de BasBEL informatieve debatten met de
lijsttrekers.
-10-
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De tweede hoofdtaak van de BasBEL is de belangenbehartiging op
individueel niveau.
Een eerste voorbeeld daarvan is de belastingservice, waarvan door
veel leden gebruik wordt gemaakt. Fiscale regelgeving is vaak tamelijk
complex en wijzigt bovendien regelmatig. Het is voor de meeste leden
moeilijk om dat zelf bij te houden, terwijl een boekhouder of ﬁnancieel
consulent vaak duur is.
Leden van de BasBEL proﬁteren van een gratis belastingservice, en
kunnen er daarvoor van verzekerd zijn dat zij – om maar wat te noemen – geen gewijzigde aftrekposten voor ziekte- of vervoerskosten
over het hoofd zien.
Dat kan soms een aanzienlijk voordeel betekenen.
Een ander voorbeeld van individuele belangenbehartiging is de ondersteuning bij zogenaamde
keukentafelgesprekken met een Wmo-ambtenaar. Het komt voor dat senioren klagen over
zulke gesprekken. Bijvoorbeeld als zo’n gesprek
tot gevolg heeft dat vier uur huishoudelijke hulp
in de week wordt teruggebracht naar twee-enhalf uur. In zo’n geval kan het goed zijn als de
oudere die de hulp heeft, bij de voorbereiding
van het gesprek wordt ondersteund door iemand
die vaker bij zulke gesprekken is geweest.
Individuele ondersteuning wordt ook nogal eens gevraagd op het
gebied van het gebruik van iPad of computer.
Het bestuur zoekt naar mogelijkheden om nog dit jaar – samen met
SeniorWeb – te starten met een computer-café voor aangepaste
cursussen en hulpvragen.
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Een belangrijke activiteit voor de BasBEL blijft het ondersteunen van
sociale contacten door het creëren van diverse
ontmoetings-mogelijkheden.
Tijdens de oprichtingsvergadering in januari 2017 is daar ook op
aangedrongen, waarbij diverse activiteiten zijn genoemd waaraan de
leden graag zouden deelnemen.
Het bestuur wil in 2018 weer twee busreizen organiseren, waarvan één
naar Den Bosch. Een herhaling is voorzien van het geanimeerde uitje
in april 2017 naar de pannenkoekenboerderij. De laatste dinsdag van
de maand is er steeds een koﬃeochtend in de Hilt in Eemnes.
Voor de liefhebbers, en dat bleken er in het
verleden altijd veel, is er weer een
bingo-middag in mei en in november.
Nadat daaraan in
december 2017 door niet minder dan vijftig
leden werd deelgenomen, kan het niet anders dan dat er ook dit jaar
weer een Kerstdiner zal zijn.
Sociale activiteiten kunnen natuurlijk mede een educatief of cultureel
karakter hebben. De bibliotheken in Laren en Eemnes en de Malbak
in Blaricum lenen zich uitstekend voor bijeenkomsten met lezingen en
tentoonstellingen. Het BasBEL-bestuur wil in 2018 verscheidene van
zulke activiteiten organiseren.
Notaris mw. Mr. Van der Sluis-Bont heeft aan het bestuur reeds haar
medewerking toegezegd aan een informatiemiddag over het
levenstestament. Daarnaast zijn bijeenkomsten voorzien over WMO en
thuiszorg, over dementie, en over wonen en verhuizen.
Door de presentatie in een gezamenlijke ledenbijeenkomst wil het
bestuur eraan bijdragen dat zulke ‘zware’ onderwerpen makkelijker
bespreekbaar worden, en daardoor misschien iets beter hanteerbaar
(of ‘lichter’) voor wie er mee te maken heeft.
-12-
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Veel besluiten die ouderen aangaan worden genomen op landelijk
niveau. Bijvoorbeeld als het gaat om pensioen- en zorgwetgeving. Het
is van belang dat ouderenorganisaties zich ook op landelijk niveau
organiseren, mede om te lobbyen bij ministeries en kamerfracties en
om te overleggen met staatssecretaris en minister.
De BasBEL heeft zich daarom direct na haar oprichting aangesloten bij
de Federatie van algemene
seniorenverenigingen. Over haar
activiteiten geeft Federatie informatie op
haar eigen website, www.fasv.nl.
Een van de activiteiten die direct
zichtbaar voordeel oplevert is dat de Fasv voor de leden van de bij
haar federatie aangesloten verenigingen kortingen bedingt bij de grote
ziektekosten-verzekeringen. Deze kortingen zijn gelijk of nagenoeg
gelijk aan de kortingen die eerder voor ANBO-leden werden bedongen.
Bij de federatievorm past dat de FASv geen enkele ambitie heeft om
sturing of richting te geven aan de koers van de aangesloten verenigingen. Integendeel. De leden bepalen wat het beleid is van hun vereniging, en de federatie is er alleen om de verenigingen te ondersteunen.
Tijdens de landelijke Federatieraad op 29 november 2017 werd graag
ingestemd met het pleidooi vanuit het BasBEL-bestuur om instelling
van landelijke werkgroepen die praktische voorstellen doen voor problemen waar veel ouderen mee te maken hebben.
Een goed voorbeeld is de werkgroep Zilverwoningen. Daarin werken
leden van seniorenverenigingen uit verschillende plaatsen (waaronder
oud-wethouders) samen aan nieuwe concepten voor clusters van
seniorenwoningen in combinatie met zorg-voorzieningen.

-13-
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In het gebied van de BEL-gemeenten werken meer organisaties die
diensten verlenen, of mede verlenen, aan senioren en ouderen.
Dat zijn allereerst de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) en de
Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB).
De lokale afdelingen van de Zonnebloem hebben een gedeeltelijk
overlappende doelgroep. De vrijwilligers van de Zonnebloem zijn er
immers voor iedereen die door fysieke gebreken het gevaar loopt in
een maatschappelijk isolement te raken. Vaak zijn dat ook ouderen.
Andere organisaties die mede werkzaam zijn op het gebied van
ouderenzorg zijn Versa-Welzijn, Humanitas, Vivium, de bibliotheken en
het Nationaal Ouderenfonds.
Met al deze ‘zilveren zusterorganisaties’ werkt BasBEL
graag samen. Zowel om er ideeën mee uit te wisselen
als om gezamenlijk activiteiten te ondernemen (zoals
bijvoorbeeld het
organiseren van een busreis).
In ons nieuwblad de BasBEL wordt steeds een
Activiteitenkalender opgenomen, die niet alleen de eigen voorgenomen
activiteiten vermeldt maar ook de voor senioren interessante
activiteiten van andere organisaties (met plaats, datum en tijdstip). Veel
van die zusterorganisaties hebben laten weten dat ze de ‘reclame’ in
de BasBEL voor hun activiteiten zeer op prijs stellen.
Organisaties om mee samen te werken zijn ook de gemeenten. De
BasBEL is voorstander van handhaving van de lokale democratie,
inclusief de BEL-samenwerking, en tegenstander van
verzamel- gemeenten met veel minder contact tussen burgers en
bestuur.
Anders dan de ‘studie’ van de provincie Noord-Holland, laat
wetenschappelijk onderzoek, o.a. van de hoogleraren Dercksen en
Voermans, zien dat gedwongen samenvoeging van gemeenten per
saldo nauwelijks of geen positief maatschappelijk eﬀect heeft.
De BasBEL zal tijdens de lijsttrekkersdebatten ook op dit punt vragen
om duidelijkheid van de politieke partijen.
-14-
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Zo mogelijk zes keer, maar tenminste vier keer per jaar verschijnt de
Nieuwsbrief de BasBEL, in de vorm van een klein boekje op
A5-formaat (net zo groot als een dubbelgevouwen A4tje), dat bij alle
leden worden thuisbezorgd. Ook leggen we steeds enkele exemplaren
ter inzage op enkele veel bezochte plaatsen zoals bibliotheken.
In ieder nummer zijn een aantal korte artikelen opgenomen over
actuele onderwerpen voor senioren. Daarnaast zijn er enkele vaste
columns. Ook is in ieder nummer een Kalender opgenomen met
activiteiten in de komende periode, zowel van de BasBEL als van
‘zusterorganisaties’.
In het blad is ruimte voor advertenties, vooral van plaatselijk actieve
bedrijven en organisaties. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen
met een mail naar advertentie@basbel.nl .

Alle achtergrondinformatie over de BasBEL evenals het meest recente
nieuws is te vinden op de eigen website www.basbel.nl.
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Hoe meer senioren zijn aangesloten bij de BasBEL hoe beter. Des te
meer contactmogelijkheden zijn er tussen leden, des te meer ﬁnanciële
armslag hebben we, en des te meer invloed kunnen we uitoefenen bij
woningbouwvereniging en gemeente.
Alle inwoners van Blaricum, Eemnes en Laren van boven de 50 jaar
zijn welkom. Dat geldt ook voor bewoners
van het Vierde Kwadrant in Huizen.
De contributie bedraagt € 25,00 per jaar;
voor een partner op hetzelfde adres is de
contributie € 20,00.
Voor dat bedrag krijgen de leden
onder meer gratis belastinghulp, korting op
de ziektekosten-verzekering en korting op
diverse activiteiten en bijeenkomsten van de BasBEL.
Opgave als lid is mogelijk via de website, telefonisch (035-5313290 en
5314045) of per post (Meentweg 29, 3755 PA Eemnes, en Plantsoen
9, 3755 HH Eemnes).
Enkele keren per jaar hebben we een ‘ledenwerf-kraam’ op de weekmarkten in de dorpen of bijvoorbeeld tijdens een nieuwjaars-receptie
op de gemeentehuizen. Daarvoor is ook een speciale ﬂyer opgesteld.
De doelstelling om in het eerste jaar 60 leden te bereiken is
ruimschoots gehaald. In 2018 verwacht het bestuur te kunnen
doorgroeien tot zeker 100 leden.

-16-
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De BasBEL beoogt zichzelf te bedruipen, in de eerste plaats vanuit de
contributies van haar leden.
Slechts bij haar start (eind 2016, begin 2017), toen zij nog geen leden
had, heeft zij eenmalig om een kleine startsubsidie verzocht bij de
gemeenten, ter bestrijding van de oprichtingskosten (onder andere
voor notaris en akte). De gemeenten Eemnes en Blaricum hebben toen
ieder de gevraagde € 500,00 betaald. Het BasBEL-bestuur verwacht
dat ook de gemeente Laren, na een gedaan verzoek om heroverweging, dit alsnog zal doen.
De kosten van de vereniging zijn beperkt doordat alle activiteiten
worden verricht door vrijwilligers. Voor sociale activiteiten zoals uitjes of
etentjes, wordt van de deelnemers een (gedeeltelijk) kostendekkende
vergoeding gevraagd.
Enige bescheiden extra inkomsten verkrijgt de
vereniging met de advertenties op de website
en in het nieuwsblad de BasBEL.
De begroting voor 2018 is sluitend. De
inkomsten en uitgaven zijn geraamd op
€ 2950,00.
Op de bladzijde hierachter is de volledige
begroting opgenomen.
Omdat de BasBEL in het algemeen belang
werkt, een transparante ﬁnanciële opzet heeft en ook voldoet aan de
andere eisen van de ﬁscus, heeft het bestuur een Anbi-status
aangevraagd. (Dat staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.) Dat
betekent dat wie iets schenkt aan de vereniging – bij leven of via het
testament – zeker is dat daarover geen belasting is verschuldigd.
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Na het startjaar 2017, met hogere startkosten en nog beperkte
contributie-inkomsten, kan het bestuur nu voor 2018 een ‘gewone’ en
sluitende begroting presenteren.
Tijdens de jaarvergadering, begin februari, kunnen de leden zich
daarover uitlaten en desgewenst wijzigingen aanbrengen.

J

Het onderstaande schema geeft een globaal overzicht van de voor
2018 voorgenomen activiteiten. De precieze data worden tijdig bekendgemaakt via de BasBEL en de website, en soms ook via lokale bladen.

Het onderstaande overzicht bevat zogenaamde bruto-bedragen met de
totale uitgaven en inkomsten per activiteit. Voor de busreizen
bijvoorbeeld € 2135 (uitgaven) en € 1700 (eigen bijdragen); netto
betaalt de vereniging hiervoor dus € 435.
inkomsten
contributies
€
advertenties in de BasBEL
advertenties website
eigen bijdragen aan busreizen
eigen bijdragen kerstdiner
overige eigen bijdragen (oa. bingo)
totaal
uitgaven
busreizen
kerstdiner
sprekers en zaalhuur
bingo (prijzen)
lief & leed
secretariaat
bankkosten
solidariteitsfonds
lidmaatschap FASv
vrijwilligers
totaal

€

1850
400
150
1700
1400
125
€ 5625
2135
2100
375
100
170
125
150
70
320
70
€ 5625
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C

Status:
Verantwoordelijk:
Vaststelling:
Verspreiding:

ontwerp beleidsplan
bestuur BasBEL
in ledenvergadering februari 2018
onder alle leden, en via de website

JS/11dec17
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