ANBI en beloningsbeleid van de VHVO

De Vereniging van Hulpverlenende Vrijwilligersorganisaties op het gebied van welzijn en
zorg in de gemeente Oisterwijk wordt door de belasting aangemerkt als een ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling. Via het RSIN nummer 810437843 kunt u ons
opzoeken in het ANBI-register.
Onze website voldoet aan de publicatieplicht die aan ANBI instellingen wordt gesteld en de
statuten zijn aangepast conform de ANBI eisen
Inkomsten- en vennootschapsbelasting
Geeft u wel eens geld aan een goed doel? Dan mag u schenkingen die u doet, onder
voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u
schenkt is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.
Schenk- en erfbelasting
Als een goed doel aangemerkt is als ANBI weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting
betaalt hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er
namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het
algemeen belang dienen. Op deze wijze komt uw schenking of erfrechtelijke verkrijging
volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.
Het beloningsbeleid
De bestuursleden van de VHVO ontvangen geen beloning voor bestuursactiviteiten.
Alle werkzaamheden worden door de bestuursleden zonder beloning uitgevoerd.
Onkosten worden vergoed op basis van werkelijke gemaakte kosten, tegen overlegging van
bewijsstukken.
Kantoorhuisvesting en werkzaamheden
Kantoorhuisvesting wordt gratis beschikbaar gesteld ten huize van de bestuursleden.
Kantoorwerkzaamheden bestaan uit het bijhouden van de administratie en boekhouding,
contacten met en rapportage naar o.a. de gemeente en het onderhouden van contacten met
de leden en derden.

Besluitvorming binnen het bestuur
Het bestuur neemt haar besluiten op basis van de meerderheid van stemmen
Alle bestuursleden hebben een gelijke stem in de vergadering. Geen van de bestuursleden
kan eigenstandig namens de stichting verplichtingen aangaan, of zonder mandaat uitgaven
doen.

Jaarlijkse werkzaamheden
Bestuursvergaderingen, minimaal 6 x per jaar
Overleg gemeente, 1-2 x per jaar
Jaarverslag, tijdens de ALV, 1 x per jaar
Jaarrekening, tijdens de ALV, 1 x per jaar
Gemeentelijke verantwoording, 1 x per jaar
Integriteit bestuursleden
Het bestuur voldoet aan de integriteit eisen zoals deze gesteld worden aan een ANBIinstelling.
Bestuur
Het bestuur van de VHVO bestaat uit:
Voorzitter: W. Jaegers
Secretaris: R. Bergmans-Snels
Penningmeester: H. Horlings
Lid: M. Verhof
Lid: W. de Kort

