Vastgesteld in de bestuursvergadering van:

19 maart 2018

Beleidsplan 2018 Stichting Lotgenotengroep Autisme Limburg
Strategie
1. Kernprincipes en uitgangspunten van de stichting:
a) Statutaire doelstelling:





Het bieden van gelegenheid aan in eerste instantie mensen met autisme en
daarnaast hun partners en familieleden, elkaar te ontmoeten en ervaringen uit
te wisselen;
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het geven van
bekendheid en publiciteit aan de stichting en haar doelstelling, het (doen)
organiseren en het (doen) houden van lotgenotenavonden, activiteiten voor
lotgenoten, hun partners en familieleden, het met elkaar in contact brengen
van lotgenoten, hun partners en familieleden, het verschaffen van voorlichting,
en het op alle geoorloofde wijzen bijeenbrengen en beheren van middelen ter
verwezenlijking van voormeld doel, en al hetgeen hiermede in de ruimste zin
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.




De stichting heeft geen winstoogmerk;
Met opnamenummer 8561.44.083 heeft de Belastingdienst op 11 maart 2016
vastgesteld dat er geen sprake is van ondernemerschap voor de
omzetbelasting, inhoudingsplicht voor de loonheffing of belastingplicht voor de
vennootschapsbelasting.

c) Bestemming liquidatiesaldo:






Indien het bestuur besluit tot ontbinding van de stichting wordt tevens de
bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van
ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars
vastgesteld;
Een overschot na vereffening wordt besteed ten behoeve van een algemeen
nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling;
Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het
besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen;
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de
ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder
berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon;
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Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van toepassing.

2. Missie:
Het laagdrempelig aanbieden van lotgenotencontact aan volwassenen met Autisme
Spectrum Stoornis en hun naasten in de provincie Limburg.
Wij willen daarmee bereiken dat mensen met ASS:









Uit hun sociale isolement komen;
Sociale contacten aangaan en onderhouden, ook buiten de groep;
Meer stabiliteit krijgen in hun dagelijks leven;
Minder afhankelijk worden van professionele ondersteuning;
Zich lichamelijk en geestelijk beter gaan voelen;
Een positieve kijk krijgen op een leven met ASS en de kansen die er zijn;
Beter en met meer zelfvertrouwen leren communiceren;
Meer zelfvertrouwen krijgen in het algemeen.

We zijn een organisatie voor mensen met autisme, door mensen met autisme.

















Regelmatig vergaderen om de continuïteit te waarborgen;
Elke twee weken een lotgenotenavond met thema organiseren;
Minimaal elke maand een activiteit organiseren;
Werving nieuwe deelnemers;
Contacten onderhouden en overleg plegen met de NVA;
Contacten onderhouden en overleg plegen met MEE Zuid-Limburg;
Contacten onderhouden en overleg plegen met het Huis voor de Zorg;
Contacten onderhouden en overleg plegen met Maatschappelijk Werk;
Contacten onderhouden en overleg plegen met en presentaties geven bij instellingen
voor GGZ in Limburg;
Contacten onderhouden met andere instanties die van belang zijn voor de stichting;
Onderhouden van de website www.lgal.nl;
Onderhouden van een geheime en een openbare Facebookpagina;
Uitgeven en verspreiden van een folder met inlegvel;
Huisbezoek aan potentiële deelnemers voor wie de drempel te hoog is;
Fondsenwerving.

Beleid
1. Te verwachten werkzaamheden in 2018:





Jaarverslag 2017;
Voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
Contacten leggen met organisaties die min of meer vergelijkbaar werk doen;

Beleidsplan 2018 Stichting Lotgenotengroep Autisme Limburg

3. Werkzaamheden van de instelling:

2

Vastgesteld in de bestuursvergadering van:











19 maart 2018

Het uitwerken en uitvoeren van een plan voor fondsenwerving;
Aanvraag subsidie bij de Parkstad gemeenten;
Aanvraag subsidie bij de gemeente Maastricht;
Aanvraag bijdrage Fonds Zeggenschap Zorgvragers Limburg van Huis voor de Zorg;
Verdere professionalisering van de organisatie maar tegelijkertijd de informele en
kameraadschappelijke sfeer waarborgen;
Het organiseren van een bijeenkomst, in samenwerking met de provincie Limburg,
voor alle gemeenten in Zuid- en Midden-Limburg, waarin het nut van
lotgenotencontact centraal staat;
Uitbreiding van ons werkgebied naar Maastricht;
Voorbereiden van de uitbreiding naar Sittard-Geleen;
Website en folder aanpassen na uitbreiding.

2. Een overzicht van de toekomstige projecten:






Uitbreiding van ons werkgebied naar Midden-Limburg;
Uitbreiding van ons werkgebied naar Noord-Limburg;
Uitbreiden van de website met een forum;
Fondsenwerving om deze projecten te kunnen realiseren.











We vragen een vergoeding van € 1,- p.p. bovenop de prijs van iedere activiteit die we
organiseren. Zo hoeven we geen contributie te heffen en kunnen de
lotgenotenavonden gratis toegankelijk blijven en daarmee laagdrempelig. Bij opgave
voor activiteiten waarvoor de commissie activiteiten vooraf moet reserveren en
betalen, dient men vooruit te betalen. Er is dan in principe ook geen recht op
restitutie. We maken een uitzondering bij overlijden van familie, ziekenhuisopname of
een ongeval. In twijfelgevallen neemt het bestuur een besluit;
Subsidie;
o Aanvraag bij de Parkstad gemeenten;
o Aanvraag bij gemeente Maastricht.
Fondsen;
o Fonds Zeggenschap Zorgvragers Limburg;
o Oranje Fonds;
o VSBfonds;
o Kansfonds;
o Stichting FSI.
Donaties;
o Vrijwillige bijdrage bij lotgenotenavonden. Er is geen enkele verplichting om
een bijdrage te leveren. We dragen er zorg voor dat deelnemers die het geld
niet kunnen missen, dat door groepsdruk niet toch doen;
o Florilène voor bloemen;
o I-Works;
o Mondriaan.
Clubkascampagne Rabobank Parkstad Limburg.
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4. Beschikken over het vermogen van de stichting:

De bestuurders beschikken gezamenlijk over het vermogen van de stichting.

 Samenstelling, wijze van benoemen;
o Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen
aantal van ten minste drie en maximaal zeven bestuurders;
o De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur;
o In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien;
o Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester;
o De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon
worden vervuld;
o De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar;
o Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens
het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt
herbenoembaar;
o De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster
van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd;
o In het geval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn
bevoegdheden;
o De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun
functie gemaakte kosten.
 Taak en bevoegdheden;
o Het bestuur is belast met het besturen van de stichting;
o Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten
tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen;
o Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten,
waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van
een ander verbindt;
o Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving
worden aanvaard.
 Vergaderingen;
o De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland in de
gemeente waar de stichting haar zetel heeft dan wel op de plaats als bij de
oproeping in afwijking van het vorenstaande uitdrukkelijk is bepaald;
o Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een
vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval
aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en
lasten. Daarnaast wordt elk kwartaal een vergadering gehouden;
o Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders
daartoe de oproeping doet;
o De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren,
de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door
middel van een oproepingsbrief;
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Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering,
de te behandelen onderwerpen;
o De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is
voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat
moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige
bestuurder;
o De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris
wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De
notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering
als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens
bewaard door de secretaris;
o Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde
bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.
 Besluitvorming;
o Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de
meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in een vergadering door een
andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter
beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is
afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder
als gevolmachtigde optreden.
o Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering
bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken
na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent
de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren
geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld
dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
o Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn,
kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende
onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten
gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet
in acht genomen.
o Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten
nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas
opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter als notulen wordt
bewaard.
o Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover
deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden
bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te
zijn verworpen.
o Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of
meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
o Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
o In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de
vergadering.
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 Defungeren, een bestuurder defungeert:
o door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar
ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
o door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
o door zijn aftreden;
o door ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders;
o door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.
 Vertegenwoordiging.
o Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
o De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk
handelende bestuurders;
o Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan
derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen.
6. Beschrijving van de wijze waarop het vermogen van de instelling wordt beschikt:

De bestuurders beschikken gezamenlijk over het vermogen van de stichting. Het geld staat
op onze rekening bij de Rabobank met IBAN NL22 RABO 0308 9237 07 ten name van: Stg.
Lotgenotengr. Autisme Limburg. De rekening wordt beheerd door de penningmeester van de
stichting. Een tweede bankpas staat op naam van de voorzitter.
7. Omschrijving van de uitvoering van het beleid en toezicht daarop door het bestuur:

8. Vermogen van de instelling:

Het vermogen van de stichting is volledig bestemd voor het bereiken van de doelstelling.
9. Beschrijving van het uitkeringen beleid van de instelling:

De stichting doet geen uitkeringen aan andere organisaties.
10. Cijfermatig overzicht van de uitkeringen conform doelstelling:

Niet van toepassing.
11. Overige bepalingen:



Nieuwe deelnemers vullen een aanmeldingsformulier in. Met de verstrekte gegevens
zal conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden
omgegaan;
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De uitvoering van het beleid ligt in handen van de commissie en haar subcommissies.
Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het
bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling
van de staat van baten en lasten en de begroting. Daarnaast wordt ieder kwartaal een
vergadering gehouden waarbij ook de commissie wordt uitgenodigd.
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Deelnemers wordt gevraagd een toestemmingsformulier in te vullen waarin zij de
groep al dan niet toestemming geven voor het gebruik van foto’s waarop zij
herkenbaar afgebeeld staan;
Het meenemen van een hulphond naar de lotgenotenavond in Wijksteunpunt Noord
in Brunssum (Het Distelenveld) is toegestaan.

Beheer
1. Vermogen van de stichting:

€ 1.073,62 per 1 januari 2018.
2. Staat van baten en lasten 2017:

Hieronder vindt u een beknopte weergave van de Staat van baten en lasten van 2017.
Staat van baten en lasten 2017

INKOMSTEN
Vrije gave lotgenotenavond
Bijdrage lotgenotenavond met activiteit
Bijdrage activiteit
Rabobank Clubkas Campagne
Donaties
Sponsoring

Lasten
€ 348,35
€ 50,50
€ 1.401,00
€ 385,00
€ 528,14
€ 190,82

KOSTEN LOTGENOTENAVONDEN
Catering/versnaperingen
Attentie/consumptie voor gastspreker
Overige kosten
KOSTEN ACTIVITEITEN
Huur accommodatie/banen
Catering/versnaperingen
Reiskosten
Attenties
Entreekosten
Aankoop artikelen
Overige kosten

-€ 68,40

KOSTEN BEURS/CONGRES/SYMPOSIUM
Reiskosten naar beurs/markt
Inschrijf-/entree-/deelnamekosten
Reiskosten naar congres/symposium

-€ 2,58
-€ 34,00
-€ 82,88

KOSTEN WEBSITE
Hosting abonnement
KOSTEN STICHTING
Bankkosten
Reiskosten bestuursleden
Kantoorkosten
Telefoon/internet
Porto/postbus
Nederlandse Vereniging voor Autisme
Catering/versnaperingen vrijwilligers
Reiskosten vrijwilligers
Attenties vrijwilligers/deelnemers

TOTAAL KOSTEN
RESULTAAT
€ 2.903,81

-€ 274,00
-€ 413,20
-€ 6,25
-€ 38,11
-€ 373,15
-€ 46,40
-€ 8,00

KOSTEN HUISBEZOEK
Reiskosten huisbezoek

KOSTEN FOLDER/BROCHURE
Drukkosten folder/brochure

TOTAAL INKOMSTEN

-€ 51,74
-€ 70,59
-€ 33,32

-€ 100,00

-€ 50,82

-€ 124,04
-€ 101,56
-€ 422,04
-€ 38,65
-€ 3,20
-€ 80,00
-€ 232,70
-€ 9,12
-€ 56,85

-€ 2.721,60
€ 182,21
€ 2.903,81
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3. Begroting 2018:

Hieronder vindt u een beknopte weergave van de begroting voor 2018.
Begroting 2018
KOSTEN LOTGENOTENAVONDEN
BRUNSSUM
Catering/versnaperingen
Attentie/consumptie voor gastspreker
Overige kosten

INKOMSTEN
Vrije gave lotgenotenavond
Bijdrage lotgenotenavond met activiteit
Bijdrage activiteit
Rabobank Clubkas Campagne

€
500,00
€
100,00
€ 1.700,00
€
400,00
€

DONATIES
Donaties

€ 1.500,00
€

SPONSORING
Sponsoring

2.700,00

€

150,00
€

KOSTEN LOTGENOTENAVONDEN
MAASTRICHT
Reiskosten
Overige kosten

€
€
€

€
€

-100,00
-100,00
-75,00

€
€
€
€
€
€
€

-275,00

€

-275,00

-250,00
-25,00

1.500,00
KOSTEN ACTIVITEITEN
Huur accommodatie/banen
Catering/versnaperingen
150,00 Reiskosten
Attenties
Entreekosten
Aankoop artikelen
Overige kosten

€

-350,00
-500,00
-25,00
-75,00
-500,00
-75,00
-25,00
€ -1.550,00

KOSTEN
BEURS/CONGRES/SYMPOSIUM
Reiskosten naar beurs/markt
Inschrijf-/entree-/deelnamekosten
Reiskosten naar congres/symposium
KOSTEN FOLDER/BROCHURE
Drukkosten folder/brochure
KOSTEN WEBSITE
Hosting abonnement
KOSTEN STICHTING
Bankkosten
Reiskosten bestuursleden
Overige bestuurskosten
Kantoorkosten
Telefoon/internet
Porto/postbus
Nederlandse Vereniging voor Autisme
Catering/versnaperingen vrijwilligers
Reiskosten vrijwilligers
Attenties vrijwilligers/deelnemers

€

€
€
€

€

€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-125,00
€

-125,00

€

-200,00

€

-100,00

€

-75,00

-25,00
-50,00
-125,00

-100,00

-75,00

-150,00
-200,00
-150,00
-500,00
-200,00
-25,00
-100,00
-150,00
-25,00
-125,00
€ -1.625,00

VERWACHT RESULTAAT
TOTAAL INKOMSTEN

€

4.350,00 TOTAAL KOSTEN

€

125,00

€ -4.225,00

4. Beschrijving van de wijze van het vermogensbeheer van de instelling en

afstemming daarvan met de doelstelling en het uitkeringsbeleid:
Ons vermogen staat op onze rekening bij de Rabobank met IBAN NL22 RABO 0308
9237 07 ten name van: Stg. Lotgenotengr. Autisme Limburg. Al onze financiële middelen
worden aangewend ten behoeve van de doelstellingen van de stichting.
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5. Kostenstructuur van de instelling:

Het rekeningschema vindt u in bijlage 1.
6. Verhouding van de wervingskosten en de beheerskosten ten opzichte van de

bestedingen. Beloning beleidsbepalers (ook noemen dat er geen beloning wordt
verstrekt):
De ontvangen gelden zijn volledig bedoeld voor de Stichting Lotgenotengroep Autisme
Limburg. De beleidsbepalers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.















Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar;
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles
betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze
werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe
behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te
bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen
worden gekend;
Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de staat
van de baten en lasten van de stichting te maken en op papier te stellen. Deze stukken
worden ook genaamd: "jaarstukken";
De administratie en de jaarstukken worden door een kascontrolecommissie
gecontroleerd;
De jaarstukken als in het vorige lid bedoeld worden door het bestuur vastgesteld en ten
bewijze daarvan door alle bestuursleden ondertekend. Indien een handtekening
ontbreekt wordt de reden daarvan op het desbetreffende stuk vermeld. Het bestuur is
bevoegd van de jaarstukken een accountantsrapport te doen opmaken;
De vaststelling dechargeert de penningmeester, behalve voor hetgeen niet uit de boeken
blijkt;
Het bestuur is verplicht de in lid 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers zeven jaren te bewaren. De op een gegevensdrager aangebrachte
gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten,
kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de
overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze
gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd
leesbaar kunnen worden gemaakt;
Indien zulks als voorwaarde voor subsidieverlening gesteld wordt, worden de jaarstukken
ter kennisneming toegezonden aan de subsidiërende organisatie of instelling;
Jaarlijks, zo mogelijk vóór de afloop van het lopende boekjaar doch uiterlijk een maand
na het begin van het nieuwe boekjaar stelt het bestuur de begroting met betrekking tot
het nieuwe boekjaar vast.
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Bestuur
Het bestuur van de "Stichting Lotgenotengroep Autisme Limburg" bestaat uit:




John van Es:
Monique Brakenhoff-Counotte:
Ronald den Otter:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
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subsubgroep

subgroep

subhoofdgroep

hoofdgroep

Bijlage 1: Rekeningschema

omschrijving

4 x x x KOSTEN: ACTIVITEITEN, RELATIEKOSTEN, DIVERSEN
4 1 x x KOSTEN INLOOPAVONDEN
4 1 0 x KOSTEN INLOOPAVOND CMWW BRUNSSUM
4 1 0 1 gebruiksvergoeding/huur accommodatie
4 1 0 2 catering/versnaperingen lotgenotenavond
4 1 0 3 reiskosten tbv lotgenotenavond
4 1 0 4 attentie/consumptie voor gastspreker
4 1 0 5 overige kosten lotgenotenavond
4 1 1 x KOSTEN LOTGENOTENAVOND MAASTRICHT
4 1 1 1 gebruiksvergoeding/huur accommodatie
4 1 1 2 catering/versnaperingen lotgenotenavond
4 1 1 3 reiskosten tbv lotgenotenavond
4 1 1 4 attentie/consumptie voor gastspreker
4 1 1 5 overige kosten lotgenotenavond
4 2 x x KOSTEN ACTIVITEITEN
4 2 0 1 huur accommodatie/banen
4 2 0 2 catering/versnaperingen activiteit
4 2 0 4 attenties nav activiteit
4 2 0 5 entreekosten
4 2 0 6 aankoop artikelen voor activiteit
4 2 0 7 goede doelen/speciale acties
4 2 0 8 overige kosten activiteit
4 3 x x KOSTEN HUISBEZOEK
4 3 0 1 reiskosten huisbezoek
4 4 x x KOSTEN BEURS/CONGRES/SYMPOSIUM
4 4 1 x KOSTEN BEURS/MARKT
4 4 1 1 huur stand
4 4 1 2 reiskosten naar beurs/markt
4 4 2 x KOSTEN CONGRES/SYMPOSIUM
4 4 2 1 inschrijf- / entree- / deelnamekosten
4 4 2 2 reiskosten naar congres/symposium
4 4 2 3 verblijfkosten
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omschrijving

4 5 x x KOSTEN FOLDER/BROCHURE
4 5 0 1 drukkosten folder/brochure
4 6 x x KOSTEN WEBSITE
4 6 0 1 ontwikkelkosten website
4 6 0 2 hosting abonnement
4 6 0 3 onderhoud/servicekosten
4 6 0 4 kosten webmaster
4 7 x x KOSTEN STICHTING
4 7 0 x KOSTEN INSTANDHOUDEN STICHTING
4 7 0 1 kosten notaris
4 7 0 2 inschrijfgeld Kamer van Koophandel
4 7 0 3 bankkosten
4 7 0 4 reiskosten bestuursleden
4 7 0 5 overige bestuurskosten
4 7 0 6 kantoorkosten
4 7 0 7 administratiekosten
4 7 0 8 telefoon/internet
4 7 0 9 porto/postbus

4 7 1 1 afschrijving computers/printers
4 7 1 2 huisvesting
4 7 2 x LIDMAATSCHAPPEN
4 7 2 1 Nederlandse Vereniging voor Autisme
WAARDERING VRIJWILLIGERS, DEELNEMERS EN
OVERIGEN
4 7 3 1 huur accommodatie /banen / voorzieningen
4 7 3 x

4 7 3 2 catering/versnaperingen
4 7 3 3 reiskosten
4 7 3 4 attentie
4 7 3 5 opleidingskosten
4 7 3 6 …
4 7 3 7 …
4 7 3 8 …
4 7 3 9 vrijwilligersvergoeding
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8 x x x INKOMSTEN (SPONSORING, RENTE, VERKOOP)
8 0 1 x SUBSIDIE
8 0 1 1 subsidie provincie Limburg
8 0 1 2 subsidie gemeente XX
8 0 1 3 subsidie …
8 1 0 x INKOMSTEN
8 1 0 1 vrije gave lotgenotenavond
8 1 0 2 bijdrage lotgenotenavond met activiteit
8 1 0 3 bijdrage activiteit
8 1 0 4 bijdrage Rabobank Clubkas Campagne
8 1 0 9 contributies
8 2 0 x DONATIES
8 2 0 1 donaties
8 3 0 x SPONSORING
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