FINANCIEEL BELEIDSPLAN STICHTING TOON HERMANS HUIS ZEEWOLDE
Om de doelstellingen en con.nuïteit van THHZ te realiseren is een ﬁnancieel beleid op korte en lange
termijn noodzakelijk.
Het ﬁnancieel beleid valt onder de verantwoording van de penningmeester. Ten bate van het
ﬁnancieel beleidsplan, voert de penningmeester de volgende werkzaamheden uit:
* Verwerken dagelijkse administra.e
* Controle kasadministra.e
* Afstorten kasmiddelen
* Tijdige betaling aan derden aan de hand van facturen
* Factura.e
* Verzorgen jaarcijfers na aﬂoop boekjaar
Financiële ruimte op korte termijn
Uit de dagelijkse administra.e kan informa.e verkregen worden over de te besteden middelen op
korte termijn. Dit is vooral noodzakelijk om de uitgaven voor o.a. de huurpenningen op korte termijn
te kunnen waarborgen. Zodra de ﬁnanciële middelen onder een bepaald niveau komen, zal de
penningmeester dit signaleren, zodat er .jdig noodzakelijke stappen gezet kunnen worden.
Financiële con2nuïteit op lange termijn
Het THHZ krijgt de ﬁnanciële middelen door middel van giLen, sponsoring, ac.es en ac.viteiten.
Deze bronnen van inkomsten zijn vooral gericht op speciale ac.viteiten/ac.es.
Om de con.nuïteit op lange termijn te waarborgen blijL het THHZ op zoek naar structurele
sponsoring. Onderdeel van het THHZ vormt de sponsorcommissie; deze benaderd poten.ële
sponsoren voor ac.viteiten, ac.es en (hopelijk) structurele sponsoring.
Het THHZ zal con.nu aandacht blijven geven aan de naamsbekendheid door middel van reclame in
plaatselijke kranten, aanwezigheid markten, organiseren ac.viteiten.
Baten en lasten.
Het THHZ krijgt ﬁnanciële middelen door:
a) giLen, dona.es bedrijven en par.culieren
b) organiseren ac.viteiten als de sponsorwandeltocht, wijnproeverij e.d.
c) gerichte ac.es van bijvoorbeeld de Rabobank, ING, S.ch.ng Mont Ventoux
d) sponsoring
Deze baten zijn in de meeste gevallen gekoppeld aan uitgaven. Daarnaast zijn er bepaalde lasten,
waar geen sponsoring o.i.d. tegenover staat. Hierbij valt te denken aan huurpenningen, telefoon,
energie, verzekeringen e.d.
Om deze lasten te bekos.gen gebruikt het THHZ de eventuele overschoXen van de baten bij punt a, c
en d. Om op lange termijn het THHZ te kunnen con.nueren blijL het THHZ op zoek naar de baten
vermeld bij punt a en d.

