
Fonds Oud Edam  
 
Het bestuur van Vereniging Oud Edam is conform de statuten bevoegd en vrij in zijn keuze om uit de 
contributiegelden en algemene reserves middelen aan te wenden voor en/of financiële steun te 
verlenen aan initiatieven en projecten die in verband staan met de doelstellingen van de vereniging, 
zoals geformuleerd in de statuten.  
 
Voor subsidies aan derden, die aanspraak maken op de financiële reserve die ontstaan is na de 
verkoop van het verenigingshuis in 2018 (“het fonds”), wordt overlegd door een commissie en, 
boven een bepaald bedrag, door de Ledenvergadering.  
 

1. Commissie. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 11 juni 2019 is besloten een 
commissie te benoemen die tot taak heeft het beheren van de financiële reserve die 
ontstaan is na de verkoop van het verenigingshuis. Zulks onder verwijzing naar de statuten 
artikel 11 lid 2.  

2. Samenstelling commissie. De commissie bestaat uit vier leden, indien nodig aangevuld met 
een externe deskundige. Te weten: 

a. Twee bestuursleden (de voorzitter en de penningmeester) 
b. Twee leden van de vereniging die, als het even kan, ter zake kundig zijn; bijvoorbeeld 

op het gebied van geschiedenis, beeldende kunst of architectuur - afhankelijk van 
het project.  

c. Een externe deskundige al naar gelang het onderwerp en de hoogte van het bedrag. 
Belangrijk is dat de commissieleden op rationele gronden een beslissing nemen.  

3. Benoemingstermijn. 
a. De leden ad 2.a. worden benoemd voor zo lang zij deel uit maken van het 

verenigingsbestuur. 
b. De leden ad 2.b. worden door het bestuur benaderd en benoemd voor een periode 

van 2 jaar, maximaal te verlengen met eenzelfde periode. Mochten er in een periode 
van 2 jaar geen aanvragen komen, dan kunnen deze leden aanblijven voor nog een 
extra periode. 

c. Het lid ad 2.c. wordt door het bestuur benaderd en benoemd voor de duur van het 
project. 

4. Taak. De commissie heeft tot taak de aanvragen te beoordelen conform de doelstellingen 
van de vereniging. 

5. Bevoegdheid. 
NB: Het gaat hier om aanvragen door derden, die aanspraak maken op het fonds.  

a. Het bestuur is beslissingsbevoegd tot een bedrag van € 3000.  
Dit is een bedrag dat eventueel ook uit de contributie zou kunnen worden 
bijgedragen. 

b. De commissie is beslissingsbevoegd tot een bedrag tussen €3000 en €10.000.  
Het bestuur wil hiermee een snelle beslissing mogelijk maken, zoals bij de aankoop 
van het schilderijtje van Isaac Ouwater, dat slechts kort op de markt was (namelijk: 
op een veiling werd aangeboden) 

c. Boven €10.000 zal de commissie goedkeuring dienen te krijgen van de 
Ledenvergadering. Of dit tijdens de Jaarvergadering is, hangt van de situatie af.  

6. Verantwoording. De commissie dient jaarlijks tijdens de Jaarvergadering verantwoording af 
te leggen van de genomen besluiten.  

 


