ORANJECOMITE, HOOGWOUD
BELEIDSPLAN 2022-2030
Het beleidsplan van Oranjecomité Hoogwoud 2021-2030 geeft inzicht in de manier waarop het Oranjecomité
Hoogwoud haar doelstelling wil bereiken in het komende jaar en de jaren die volgen.
Het document is opgedeeld in de volgende onderdelen:
- Ons doel
- Onze activiteiten
- Verwerving van inkomsten
- Overig
Bij vragen, neem contact op met het bestuur via: oranjehoogwoud@gmail.com
------------------------------------------

1. ONS DOEL
Het Oranjecomité Hoogwoud organiseert activiteiten tijdens de jaarlijks terugkerende Koningsdag voor
jongeren (basisschool) en senioren in het dorp Hoogwoud.
Het doel van de dag is het samenbrengen van dorpsgenoten, jong en oud, in informele en kleinschalige
activiteiten.

2. ONZE ACTIVITEITEN
De activiteiten hebben een sportieve en/of sociale doelstelling, waarbij dorpsgenoten door middel van
georganiseerde spelletjes, fietstochten en andere bezigheden een leuk dag wordt bezorgd.
De activiteiten worden door de bestuursleden van het oranjecomité bedacht, georganiseerd en in
samenwerking met vrijwilligers, uitgevoerd op een vastgestelde locatie binnen het dorp Hoogwoud.
De doelgroepen zijn: de basisschoolleerlingen, peuters en volwassenen woonachtig in het dorp Hoogwoud,
maar ook de senioren die in het Lindehof wonen en/of op deze locatie actief zijn.

3. VERWERVING VAN INKOMSTEN
Het Oranjecomité Hoogwoud is een organisatie die volledig afhankelijk is van de giften van externe partijen,
particulieren en gemeente.
De verwerving van inkomsten komen uitsluitend uit de volgende bronnen:
- Jaarlijkse collecte.
- Donaties van lokale ondernemers.
- Gemeentelijke subsidie.
- Opbrengsten van de dag-verkoop koffie/koek en (gedoneerde) prijzen.
Er wordt in geen geval een tegenprestatie verwacht van de bovenstaande bronnen van inkomsten. Daarnaast is
er geen beloningssysteem of tegenpresentatie ingesteld voor de bestuursleden. Alle bijdragen zijn vrijwillig.
Een overzicht van bestedingen en inkomsten kan worden opgevraagd bij de penningmeester. Neem contact op
via: oranjehoogwoud@gmail.com.
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4. HET BEHEER EN DE BESTEDING VAN HET VERMOGEN
Het huidige vermogen van het Oranjecomité Hoogwoud bestaat uit de jaarlijkse inkomsten (zie sectie 3) en van
de niet-bestede gelden van de afgelopen jaren.
Het bestaande vermogen van het Oranjecomité Hoogwoud wordt beheert door de penningmeester. Het
vermogen wordt aangepast op basis van de balans van het afgelopen jaar. Voor de afsluiting van de jaarbalans,
eind augustus, wordt de eindbalans door een van de andere bestuursleden gecontroleerd op juistheid. De
resultaten worden met het bestuur gedeeld.
Aan het begin van de jaarlijkse start, tijdens de eerste vergadering, wordt een jaarlijkse balans gepresenteerd
aan het bestuur. De balans is opgesteld door de penningmeester, op basis van werkelijke inkomsten en
uitgaven in de afgelopen jaren aangevuld door verwachte verhogingen in kosten. De balans bevat een
inschatting van de verwachte inkomsten en uitgaven voor het komende jaar.
De jaarlijkse inkomsten worden besteedt aan de volgende onderdelen:
- Vaste kosten: waaronder vergunningen, verzekeringen, opslag, media- en bankkosten.
- Activiteiten: waaronder kosten voor speelattributen, afdrukken en inkopen en (het vervangen van)
materialen.
- Overige kosten: waaronder klein materiaal en horeca
Jaarlijkse wordt er een bedrag van €200 tot €500 euro gereserveerd voor de vervanging van materialen en het
opvangen van mogelijke tegenslagen. Het daadwerkelijke bedrag is afhankelijk van de resultaten van het jaar.

5. OVERIG
Bestuursleden:
Sandra Ursem (Voorzitter)
Saskia Langedijk (Penningmeester)
Simone Klaver (Secretaris)
Ivonne Groot
Jacco Groot
Mirella Groenewoud
Anne Rooker
Esther van Diepen
Nina Nesselaar
Er kan contact opgenomen worden met het bestuur via het mailadres: oranjehoogwoud@gmail.com
Overige gegevens:
- RSIN nummer: 850962146
- KVK nummer: 53651146
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