Beleidsplan VIVOS
2014-2018
Volgens de nieuwe richtlijnen van de Fiscus moet
een bestuur een beleidsplan vaststellen en dit
beleidsplan periodiek actualiseren. Het beleidsplan
geeft inzicht in de door de vereniging te verrichten
werkzaamheden, de wijze van werving van gelden,
het beheer van het vermogen van de partij en de
besteding ervan.

Doel en werkwijze
De Vereniging Initiatief voor
Ontwikkelingssamenwerking Diemen heeft volgens
artikel 2 van de statuten samengevat de volgende
doelstellingen:
a. het organiseren van daadwerkelijke hulp aan
ontwikkelingslanden
b. het bevorderen van de bewustwording van de
bevolking van de Gemeente Diemen ten aanzien van
ontwikkelingssamenwerking.
De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken
door:

a. het houden van inzamelingen van geld, diensten
en producten;
b. het verkrijgen van subsidie voor projecten van de
gemeente Diemen, van andere overheden en van
andere medefinancieringsorganisaties;
c. het inschakelen van landelijke organisaties voor
ontwikkelingssamenwerking;
d. het onderhouden van contacten met diegenen
voor wie het project bedoeld is;
e. het geven van voorlichting aan de bevolking van
Diemen over ontwikkelingssamenwerking in het
algemeen en over een project in het bijzonder;
f. het onderhouden van contacten met de gemeente
Diemen en plaatselijke maatschappelijke
groeperingen;
g. persoonlijke inzet van leden;
h. andere wettige middelen, die aan het doel
bevorderlijk kunnen zijn.
Dit betekent dat dit beleidsplan is opgebouwd uit
alle projecten, activiteiten, publicaties en ervaringen
van VIVOS vanaf haar oprichting in 1986, zoals die
zijn gepubliceerd op de website www.vivos.nl. Deze
ervaringen vormen de bouwstenen van het
beleidsplan voor de periode 2014 tot 2018. Dit
beleidsplan kan op onderdelen worden uitgewerkt
en nader gespecificeerd.

Verwerving van gelden
In de statuten is hierover het volgende geregeld: De
algemene ledenvergadering kan op voordracht van het
bestuur besluiten tot het instellen van een financiële
bijdrage voor donateurs (artikel 4) of contributie per lid
( a r t i k e l 8 ) p e r b o e k j a a r. Te v e n s k a n
de
ledenvergadering op voordracht van het bestuur
besluiten legaten of andere schenkingen aan te
nemen.

Beheer en besteding vermogen
Het vermogen van de partij wordt beheerd door het
bestuur. Het bestuur kan een bestuurslid machtigen
tot het voeren en bijhouden van een bankrekening.
Alle voorstellen met enige consequentie voor de
financiële huishouding worden voorgelegd aan de
ledenvergadering. Jaarlijks wordt in een jaarrekening
verantwoording over het financieel beheer en de
besteding van het vermogen afgelegd aan de
algemene vergadering. De kascontrolecommissie kan
de ledenvergadering voorstellen het bestuur en de
penningmeester decharge te verlenen. Tevens wordt
voorafgaand aan het boekjaar een begroting
opgesteld, die na goedkeuring door de
ledenvergadering richtinggevend is voor de
bestedingen.
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