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1.Doelstelling.Het departement Uithuizen is een vereniging met statuten die zijn opgemaakt
d.d 1993. Het departement stelt zich ten doel een actieve bijdrage te leveren aan het welzijn
van mens en samenleving.. Alle activiteiten van het departement zijn gericht op
bovengenoemde doelstelling en hebben geen winstoogmerk.
2.Organisatie
Het departement Uithuizen is lid van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Het
departement is een vereniging met leden. Jaarlijks houdt het departement een Algemene
Ledenvergadering waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid en
activiteiten van het afgelopen jaar en het beleid voor het volgende jaar/jaren wordt
vastgesteld.
S.Activiteiten
De activiteiten van het departement zijn de volgende;
het organiseren - al dan niet in samenwerking met collega-organisaties - van
culturele evenementen voor haar leden en niet-leden
het organiseren van educatieve activiteiten zoals lezingen en/of cursussen voor
leden en niet-leden
het exploiteren van een of meerdere scholen en/of het geven van cursussen voor
derden
Het financieel ondersteunen van initiatieven en projecten in de samenleving die in
lijn zijn met de doelstelling van het departement.
4.lnkomsten
De inkomsten van het departement bestaan uit:
a. de contributies van de leden;
b. donaties;
c. onkostenvergoedingen en incidentele uitkeringen van de Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen
d. erfstellingen, legaten en schenkingen;
e. subsidies;
f. gekweekte renten en dividenden;
g. andere baten.
S.Financieel beheer
Het dagelijks beheer van de geldmiddelen van het departement is opgedragen aan de
penningmeester. Het departementsbestuur regelt de taken en bevoegdheden van de
penningmeester. De door de bestuursleden en vrijwilligers - in het belang van het
departement - gemaakte reis- en verblijfkosten worden vergoed overeenkomstig de door het
departement vastgestelde normen.
De gelden van het departement worden beheerd / belegd op een wijze waarbij de liquiditeit,
soliditeit en rendement is gewaarborgd en het vermogen in stand wordt gehouden. Ter
bevordering van de doelstelling en de werkzaamheid van het departement, kunnen in
beperkte mate uit het vermogen van het departement, mits dit, gelet op andere belangen,
van voldoende omvang is, geldleningen worden verstrekt of giften worden verstrekt aan
derden.
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Bestuur en bereikbaarheid departement:
Het bestuur van het departement bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter:
Mattheus Castel.Ripperdadrift
61,9981 LG Uithuizen
telefoon:
0595-432036
Secretaris:
Hilly Bos,Hunsingoweg
7,9981 GS Uithuizen
telefoon;
0595-432451
Penningmeester:
Harma Dijksterhuis-Noordhuis,Industrieweg
la,9981 HJ Uithuizen
telefoon:0595-431930
Bestuursleden:
Jan Ludema,Menoldariep
2,9981 KS Uithuizen
telefoon ,0595-432008
Eppie Hamminga, Oosterstationsstraat
4, 9981 CE Uithuizen
telefoon:0595-431864

Postadres, emailadres en website: Hilly Bos, Hunsingoweg 7, 9981 GS Uithuizen.
hillybos@ziggo.nl
telefoon: 0595-432451

