
Steunfondscommissie 
 
In de Algemene ledenvergadering (ALV) van 14 april 2011 is unaniem besloten om een 
Steunfonds VVG in het leven te roepen, met als doel de uit legaten verkregen middelen separaat 
van de lopende begroting daarin onder te brengen. Om toe te zien op de bestedingen van de uit 
deze legaten verkregen gelden is tegelijkertijd ook een commissie benoemd. 
Deze commissie adviseert het bestuur over de aanwending van de middelen van het fonds, 
passend binnen het beleid van VVG. De commissie adviseert het bestuur ook over een 
(meerjarig) bestedingsplan, waarin wordt aangegeven aan welke activiteiten (zoals onderzoek, 
communicatie, ledenwerving, adviseren aan bestuurders over het behoud van het eigen karakter 
van het Gooi en omstreken en bezwaar maken tegen voorgenomen plannen) in de komende 
periode budget zal worden besteed. 

Inmiddels zijn door het bestuur de gelden uit de legaten Sluijters en Binnendijk binnen de balans 
gescheiden van de reguliere verenigingsmiddelen en voorzien van een eigen begrotingsparagraaf 
met bijbehorende bestedingsdoelstelling, en zijn de gelden ondergebracht in een aparte 
beleggingsportefeuille. Er is een kader afgesproken met de beleggingsinstelling ten aanzien van de 
onttrekkingen van de gelden t.b.v. projecten. 

De invloed van de Steunfondscommissie daarop is beperkt gebleven. Eigen initiatieven heeft de 
commissie vooralsnog niet ontplooid. De relatie tussen bestuur en commissie was op grote 
afstand. 

Het reglement stelt dat het bestuur in de Steunfondscommissie een drietal leden benoemt voor 
een periode van vier jaar. Het bestuur mag worden verweten dat het niet alert is geweest op de 
benoemingsperiode en wijt dat zelf aan het feitelijke gebrek aan samenwerking. De conclusie is 
wel dat de relevantie van de Steunfondscommissie dermate is afgenomen dat er geen sprake meer 
lijkt van een zinnige bijdrage. 

Gezien de benoemingstermijn van de commissie is het in ieder geval tijd om afscheid te nemen 
van de zittende commissie. Eén van de leden van de commissie is tevens de curator van de zgn. 
Petian-gelden, het in een aparte trust bij een Zwitserse bank ondergebrachte deel van het legaat 
Binnendijk. Zij heeft inmiddels haar functie overgedragen aan een nieuwe curator. 

De belangrijkste afspraak over de besteding van de gelden is dat er jaarlijks € 20.000 wordt 
besteed aan projecten binnen het kader van de doelstellingen van het legaat Binnendijk en 
tenminste € 10.000 aan algemene projecten binnen het kader van de doelstellingen van de VVG. 
Een deel van deze bestedingen is geregeld in langlopende projecten of jaarlijks terugkerende 
evenementen. Voor een deel is het ook voor het bestuur soms zoeken naar geschikte doelen. 

De kascommissie is in alle afgelopen jaren, behalve toetser van de reguliere jaarstukken, altijd een 
kritische volger gebleken van het vermogen uit de legaten.  

Bovenstaande is de aanleiding om de ALV voor te stellen de Steunfondscommissie formeel op te 
heffen. Controle op de bestedingen van de legaten kan in handen worden gelegd van de 
Kascommissie. 

 


