Broederschap van Sint Jan Laren nh

Beleidsplan 2021
Handelsregister
De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van koophandel en Fabrieken voor Gooien Eemland te Hilversum
Het fiscaalnummer is 8088.11.939.
Werkzaamheden
De stichting is opgericht op 08 juni 1971 en zetelt in Laren. Laatste statutenwijziging is op29 augustus1992
verleden bij notariskantoor De Boer te Laren NH
De doelstelling van de stichting is om met alle wettige middelen de Sint Jan – viering (processie) te Laren
NH op of rond 24 juni te organiseren en in stand te houden, evenals andere daarvoor in aanmerking komende
specifiek Katholieke Gooise gebruiken en/of festiviteiten; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks
of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.
Vermogen
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door
- Subsidies en donaties.
- Schenkingen, verkrijging uit erfstelling, legaat,
- Fondsenwerving via gerichte (publieke) aucties.
- Alle andere ontvangsten en baten.
Bestuursamenstelling
Het onbezoldigde bestuur van de stichting bestaat uit 7 personen:
- A.W.J. Vos, voorzitter
- C.P.P.A. Bogaers, 2e secretaries
- F.T.A. Bierlaagh, penningmeester
- J.J.M. Vriend Pastoor, bestuurslid
- J.G. v.d. Brink, vice voorzitter
- C.T. v.d. Weerd, secretaris
- P.W.J.M. v.d. Zwaan, 2e penningmeester
Werkcommissie
Het bestuur laat zich bij het uitoefen van haar taak onder haar verantwoordelijkheid bijstaan door de
broedermeesters van de Broederschap van Sint Jan (waarvan bestuursleden eveneens deel uitmaken) die
daartoe in een register worden ingeschreven door het bestuur.
Beheer van het vermogen
Het vermogen wordt aangehouden in liquide middelen op een bankrekening met een zo gunstig mogelijke
renteopbrengst. Het is niet de bedoeling dat het vermogen wordt aangehouden in risicopapieren zoals
aandelen. Jaarlijks wordt er een balans en exploitatie rekening opgesteld.

Besteding
De middelen worden gebruikt voor het organiseren van het patroonsfeest , herdenking marteldood Sint Jan,
broederschapmissen en onderhoud c.q. aanschaf van gebruiksvoorwerpen t.b.v. bovengenoemde activiteiten.
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