Slochteren, januari 2014.
Vrijwilligersbeleid Slochter Molenstichting.
De Slochter Molenstichting is gevestigd in de gemeente Slochteren en heeft tot doel zo mogelijk de
instandhouding van de molens in de gemeente Slochteren te verzekeren en deze molens in wekende staat te
houden.
Dat doel wordt nagestreefd door;
a. De molens met ondergrond in eigendom, beheer en onderhoud te houden.
b. Het doen herstellen en zo mogelijk in permanente maalvaardige toestand houden van de molens.
Het bestuur bestaat uit minimaal drie leden, waaronder een vertegenwoordiger van de Gemeente Slochteren,
het Waterschap Hunze en Aa ’s en de Vereniging De Hollandsche Molen. Het bestuur is belast, met de
uitvoering van de door haar genomen besluiten, de dagelijkse leiding en het beheer. De stichting wordt
vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris.
De stichting heeft geen winstoogmerk. De geldmiddelen bestaan uit het stichtingskapitaal en bijdragen in de
exploitatiekosten door het Rijk, de Provincie, de Gemeente Slochteren en andere bijdragen en subsidies. Het
boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. De jaarstukken dienen uiterlijk in de maand juni door het bestuur te zijn
vastgesteld.
Als fondsenwervende instelling is stichting afhankelijk van donateurs, subsidieverstrekkers en sponsoren die
mogen verwachten dat financiële middelen zoveel mogelijk worden aangewend voor doelstellingen van de
organisatie. Daarom kiest de Slochter Molenstichting voor een beloningsbeleid dat past bij het karakter van de
stichting. Twee keer per jaar wordt er een bijeenkomst (contactdag) georganiseerd waar de vrijwilligers elkaar
nader kunnen leren kennen. De kosten voor deze bijeenkomst zijn voor rekening van de stichting.
De stichting heeft geen medewerkers in dienstverband. De werkzaamheden die nodig zijn voor het in stand
houden van de molens worden door vrijwilligers verricht. Dat zijn zowel bestuurlijke als operationele taken.
Voor deze werkzaamheden worden geen vergoedingen gegeven. Reiskosten worden vergoed op basis van
€0,19 per gereden km naar gelang de situatie dat vraagt.

www.slochtermolenstichting.nl
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