Beleidsafspraken financiën
1) Beleidsplan.
a) Geldenwerving.
De werving van gelden is gebaseerd op de statuten. Het betreft voornamelijk
i) Jaarlijkse contributies van gewone leden.
De hoogte van contributie wordt vastgesteld in de algemene ledenvergadering.
De werving van leden vindt voornamelijk plaats tijdens de verenigingsactiviteiten
die voor iedere geïnteresseerde toegankelijk zijn, of indirect door de
aankondiging hiervan via diverse media. Tevens presenteert de vereniging zich
bij geschikte evenementen binnen het werkgebied;
ii) Bijdragen van donateurs.
Werving van donateurs vindt plaats zoals beschreven bij ledencontributies. De
vereniging ontvangt spontane eenmalige donaties voor een specifiek
bestedingsdoel, naar aanleiding van publicaties in de media betreffende lokale
IVN activiteiten;
iii) Bijdragen door scholen.
Dit betreft met name een bijdrage voor het jaarlijkse scholenwerk in de twee
hoogste groepen van het basisonderwijs;
iv) Subsidies op jaarbasis zonder specifiek bestedingsdoel.
Hierbij wordt gezocht naar lokale subsidiegevers met criteria die goed passen bij
de verenigingsactiviteiten;
v) Opbrengsten van verkopen en acties.
Ten behoeve van de bekostiging van het lokale verenigingsblad worden kleine
advertenties opgenomen. Voor sommige activiteiten geldt voor niet-leden een
bijdrage in de kosten. Incidenteel zijn er andere inkomsten, zoals bijvoorbeeld
het verkopen van zelfgemaakte vogelhuisjes;
vi) Erfstellingen, legaten en schenkingen.
Per geval wordt door het bestuur over de acceptatie beslist. Hiervoor vindt geen
actieve werving plaats.
vii) Gelden voor projectmatige activiteiten, binnen de doelstelling van de vereniging.
Hiervoor wordt voor subsidies contact gezocht met relevante overheidsinstanties en organisaties zonder winstoogmerk. Daarnaast zijn er activiteiten
waarbij lokale ondernemingen een gerichte bijdrage geven. In de meeste
gevallen speelt het uitgebreide netwerk van de actieve leden hierbij een
belangrijke rol;
b) Vermogensbeheer.
Het vermogen wordt in de eerste plaats besteed aan de jaarlijkse activiteiten. Het
overige vermogen - continuïteitsreserves en de vrije reserve – staan op direct
opneembare spaarrekeningen met variabele rente.
c) Besteding van het vermogen.
Het vermogen wordt besteed aan het uitvoeren van verenigingsactiviteiten door
diverse werkgroepen. Zij zijn gericht op specifieke aspecten van natuurbeleving,
natuureducatie, zorg voor de natuur en duurzaamheid, en zijn in principe voor
iedere geïnteresseerde toegankelijk.
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2) Beloningsbeleid.
Bestuursleden en leden van IVN afdeling Best ontvangen geen beloning of
vacatiegelden. Gemaakte onkosten met betalingsbewijzen kunnen worden
gedeclareerd.
3) Financiële verantwoording.
De financiële verantwoording bestaat uit een jaarlijkse controle door de statutaire
kascommissie, gevolgd door goedkeuring in de Algemene Leden Vergadering.
De financiële stukken zijn daarna beschikbaar in de vorm van de laatst verschenen
Balans, Staat van Baten en Lasten, met een Toelichting, als PDF-bestand op de website.
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