
Bestuursvergadering stichting Vrienden van het Vlielandkamp Lange Paal

11 mei 2021 18.30-19.30 online

Aanwezig: R.Klein (voorzitter), M.Kuijper (penningmeester), P.Kuipers (secretaris)

Agenda

● Penningmeesterschap

● Financiën

● Brief belastingdienst

● Stand van zaken rond stichtingsoprichting

● Wat is er nodig voor het kamp de komende periode?

Penningmeesterschap

In verband met de verhuizing van onze penningmeester is de vraag of het mogelijk was dat zij aan kon

blijven. M. Kuijper geeft aan dat zij haar rol als leiding van het kamp neerlegt, maar dat zij bij de

stichting blijft aangesloten als penningmeester. Wij zijn daar allen erg blij mee!

Financiën

We bespreken de begroting van dit jaar van onze stichting. Penningmeester zal enige aanvullingen

doen en secretaris zal het t.z.t. op website toevoegen.

Brief belastingdienst

Er is een brief binnen gekomen van de belastingdienst op 27 maart 2021 waarin aan kleine ANBI

stichtingen geadviseerd wordt met een vast (door de belastingdienst voorgesteld) format te werken

rond begroting/jaarrekening en jaarverslag. Het lijkt ons allen een goed idee dit format te gaan

gebruiken. Voorzitter bekijkt het format (via website belastingdienst toegankelijk) en voegt onze

documenten daarin toe. Per mail houden we contact over de inhoud en na vaststelling kan dit

document op de website openbaar gemaakt worden.

Stand van zaken stichtingsoprichting

De ANBI status is verkregen en alle zaken rond de oprichting van de stichting zijn rond.

Wat is er nodig voor het kamp de komende periode?

Omdat er op het eiland een aantal activiteiten zoals de robbentocht, de vliehorsexpres en het

bezoekerscentrum anders georganiseerd zijn is de verwachting deze kosten hoger zullen zijn dan

andere jaren. Er is ruimte bij de stichting om deze activiteiten waar nodig. Ook willen we graag sparen

voor de vervanging van de 55 slaapzakken die nu ruim 12 jaar oud zijn. Belangrijk is om te investeren

in dezelfde kwaliteit als die we hadden. Reservekleding moet worden aangevuld voor als kinderen

zonder kleding op kamp aankomen. Er is voldoende op de rekening om de kosten voor dit jaar te

kunnen voldoen.




