
1

BRUG NAAR DUIDELIJKHEID

Stichting Stadsraad Monnickendam

Jaarlijkse Openbare Vergadering Stichting Stadsraad Monnickendam

Gehouden op 12 maart 2014

Kort verslag

Op 12 maart2014 heeft het bestuur van de Stichting Stadsraad Monnickendam de derde
statutaire Openbare Vergadering gehouden in het Weeshuis te Monnickendam.
De contribuanten zijn uitgenodigd middels de plaatsing van het persberichten de locale
media, via een persoonlijke e-mail of brief.
De penningmeester is décharge verleend.

Agenda

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Welkom
2. Vaststelling van de agenda
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Goedkeuring notulen 25 februari 2013
5. Goedkeuring jaarrekening 2013, tevens verlening décharge penningmeester
6. Rondvraag en sluiting.
Aanwezig waren namens het stichtingsbestuur: voorzitter/secretaris Huub Beckers.
Van de Stadsraad en contribuanten waren de volgende personen aanwezig: Fred Holthuis
(vz. Stadsraad), Titia Leewis (secretaris), Dora van de Meer, Harm Scheepstra, Roel
Bijlsma, Wim Huijskens, Herman van Elteren, Fred Glasius, Cor Langenberg, Cees de
Wilde, Mw. Udo-Oudshoorn, Berry Bijlsma van Roekel, Mw. Govaard, Simon Ooms, Foppe
van Dijk, Tineke Zuidema, Elly Rooth, Nancy Veerman, Jeanet Guyt, Gerard en Mieke
Kulik, Wim van Zanen.
Afmelding ontvangen van Jos Vloeijberghs.

Kader en plaatsbepaling van de Openbare Vergadering

De Stichting Stadsraad Monnickendam heeft als belangrijkste doelstelling het
onderhouden en op afstand aansturen van de Stadsraad Monnickendam als
uitvoeringsorgaan binnen de kaders en condities die noodzakelijk zijn voor een goede en
zuivere vervulling van de taken zoals vastgelegd in het huishoudelijk reglement. De
Stichting zorgt voor financiën, werft donateurs en contribuanten, sluit als rechtspersoon
overeenkomsten zoals een convenant met de gemeente Waterkand, verzorgt
vergaderruimte, verkiezingen, vervanging van leden, training en opleiding van leden, stelt
de website en sociale media als Twitter en Facebook ter beschikking en regelt zaken die
nodig zijn om de Stadsraad Monnickendam optimaal te laten functioneren.
In deze Openbare vergadering left de Stichting verantwoording af aan donateurs en
contribuanten. Deze zijn stemgerechtigd op de Openbare Vergadering.
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Verslag

1. De voorzitter van het Stichtingsbestuur opent de vergadering en heet ieder welkom.
2. De agenda wordt conform het voorstel vastgesteld.
3. Mededelingen en ingekomen stukken:
a. De Stichting heeft bij de Belastingdienst een aanvraag ingediend voor het verkrijgen
van de ANBI-status als stichting tot nut van het algemeen waardoor zij donaties en
legaten belastingvrij kan ontvangen.
b. Fred Holthuis deelt mede dat hij conform het besluit van het Stichtingsbestuur zijn taak
als voorzitter van de Stadsraad zal voortzetten tot de verkiezingen voor de Stadsraad van
juni 2015. In deze periode is het streven dat hij deze taak deelt met Jans Berger in de
vorm van een duo-voorzitterschap. Jans kan zich dan met hulp van Fred's coaching het
handwerk van voorzitter eigen maken. Het is de bedoeling dat zij in de nieuw verkozen
Stadraad in 2015 het voorzitterschap alleen zal vervullen. Fred keert dan terug naar het
voorzitterschap van de Stichting Stadsraad.
4. De notulen van de Openbare Vergadering van 25 februari 2013 worden goedgekeurd.
Besloten wordt dat de notulen door webmaster Roel Bijlsma integraal op de website
kunnen worden geplaatst.
5. De Stichting is de donateurs erkentelijk voor hun bijdragen. Namens de
penningmeester stelt de voorzitter vast dat de stichting financieel een goed jaar heeft
gehad. In vergelijking met 2012 heeft 2013 een positief saldo opgeleverd. Hij legt verder
u it dat dit bedrag moet worden beschouwde als 'oorlogskas' die het mogelijk maakt dat
de Stadsraad in het geval van directe actie kan beschikken over daartoe benodigde
financiële middelen. De vergadering is het daarmee eens.
Fred Glasius informeert naar de status van door donateurs afgegeven machtigingen. Deze
blijken te zijn verlopen. Het is dus aan de donateurs en contribuanten de donatie ook dit
jaar over te maken. De vergadering verzoekt de penningmeester om middels een mailtje
of brief hieraan te herinneren en daarbij aan te geven wat het nieuwe IBAN
rekeningnummer van de Stichting is.
De vergadering verleent de penningmeester op grond van de toelichting op de
jaarrekening décharge.
6. Bij de rondvraag stelt Foppe van Dijk aan de orde wat de stichting vindt van de door
de centrale overheid gedelegeerde verantwoordelijkheid aan de gemeente voor de
jeugdzorg en andere sociale taken en meer in het bijzonder de vrees dat het
gemeentelijke apparaat niet opgewassen zal blijken tegen deze uitbreiding van
verantwoordelijkheden. 'Wat is de visie van het stichtingsbestuur op de rol die de
Stadsraad in deze ontwikkeling dient te nemen?'. Harm Schepers voegt daar nog aan toe
dat er steeds meer sprake van is dat gemeenten onderling fuseren tot organisaties van
regionale omvang waardoor de lokale overheid op nog grotere afstand komt te staan van
de burger. Het bestuur van de Stichting neemt goede nota van deze ontwikkelingen, de
zorgen in de vergadering geuit en zal zich hierop beraden. Voor dit moment wil het
bestuur in ieder geval aangeven dat het nu meer dan ooit de opgave blijft van de
Stadsraad om een brug te slaan tussen de burger uit Monnickendam en de steeds meer
wijkende lokale overheid.

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en bijdrage en sluit de vergadering.
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Stichting Stadsraad Monnickendam
Jaarrekening 2013

Balans per 31 December 2013

(bedragen in eur&s) 2013 2012

ACTIVA

ACTIVA Vlottende activa
Vooruitbetaalde kosten website 254,10 0,00
Te vorderen interest 5,07 3,09
Te ontvangen bankkosten 0,00 14,86

259,17 17,95
Liquide middelen
Bankrekening RABO 61,56 208,09
Spaarrekening RABO 603,27 17,00

664,83 225,09

TOTAAL ACTIVA 924,00 243,04

PASSIVA
Eigen Vermogen
Overige reserves 51,34 238,84
Resultaat lopend boekjaar 872,10 -187,50

923,44 51,34
Kortlopende schulden
Voorgeschoten bedragen voorzitter 0,00 191,70
Te betalen bankkosten 0,56 0,00

0,56 191,70
TOTAAL PASSIVA 924,00 243,04

Staat van baten en lasten 2013

(bedragen in euro's) 2013 2012
Baten
Jaarlijkse subsidie gemeente 513,38 500,86
Donaties 669,80 182,00
Rentebaten 5,07 3,09

1.188,25 685,95
Lasten
Kosten website 254,10 249,90
Kosten Kamer van Koophandel 11,00 24,08
Kosten zaalhuur / vergaderkosten 0,00 165,75
Kosten geschenken gastspreker/trainers/adviseurs 0,00 25,95
Trainingskosten (lunch/versnaperingen) 0,00 357,00
Kosten lidmaatschap VvKkNH 50,00 50,00
Bankkosten 1,05

316,15 873,45

Resultaat 872,10 -187,50


