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De volgende regels gelden voor het storten in en gebruiken van gelden van het Afdelingsfonds Speciale
Doeleinden (ASD).
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

De spaarrekening van de afdeling is het ASD, dat tot haar beschikking staat.
Het rekeningsaldo per 1 januari 2016 is vermeld in de jaarrekening 2015 van de NGV en behoort tot de
financiële activa van de NGV.
Voor het storten van gelden van de lopende rekening op de spaarrekening is de afdelingspenningmeester
bevoegd. Hiervoor gelden de volgende beperkingen:
a. Op het ASD kunnen geen verstrekte budgetgelden worden gestort;
b. Het ASD is bedoeld voor netto-opbrengsten van activiteiten van de afdeling dat wil zeggen dat
hiervan sprake is als van de totaalopbrengst van de activiteit de uit het budget betaalde kosten zijn
afgetrokken;
c. Entreegelden van gasten voor een activiteit, die uit een raming wordt gerealiseerd, mogen op het
ASD worden gestort;
d. De opbrengst van boeken, CD’s en overige zaken kan op het ASD worden gestort nadat daarvoor
alle verrekeningen met budgetgelden heeft plaatsgevonden;
e. In geval van twijfel kan de afdelingspenningmeester te rade gaan bij de penningmeester;
f.
Door het hoofdbestuur aanvaarde schenkingen voor de afdeling (art. 13 HR) kunnen worden gestort
op het ASD.
De afdelingspenningmeester zal de mutaties van het ASD bij de jaarrekening van de afdeling
verantwoorden.
Indien de penningmeester van oordeel is dat mutaties van het ASD van de afdeling niet voldoen aan de
regels ervoor, zal hij deze bevinding voorleggen aan het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur kan besluiten
dat de betreffende mutatie moet worden teruggedraaid. Het afdelingsbestuur zal hierover worden
geïnformeerd en de afdelingspenningmeester hiervoor de opdracht geven. Artikel 48 van het
huishoudelijk reglement 2016 van de NGV zal zo nodig worden toegepast.
Het is de afdeling niet toegestaan naast het ASD nog andere spaarrekeningen te hebben.
De spaargelden op het ASD zijn ter beschikking van de afdeling. Het hoofdbestuur zal, tenzij er een
faillissement dreigt, geen aanspraak op de ASD-gelden maken.
In geval van het niet-naleven van deze regels is het hoofdbestuur bevoegd het beheer van het ASD over
te nemen.

Dit besluit wordt aangehaald als: Protocol Afdelingsfonds Speciale Doeleinden (ASD).
Weesp, 4 mei 2016
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