Reglement Goede Doelen Week Berghem 2022
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STICHTING

●

De organisatie ‘Goede Doelen Week Berghem´ functioneert als stichting. De stichting wordt
bestuurd vanuit een algemeen bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester plus de 3
voorzitters van de werkgroepen (communicatie, administratie, materialen en sponsoring.

●

De stichting ”Goede Doelen Week Berghem” wordt gevormd door het bestuur en een
werkgroep. De werkgroep wordt gevormd door de coördinatoren van alle goede doelen die
meedoen aan de collecte van de Goede Doelen Week Berghem.
In de statuten is vastgelegd dat de coördinatoren verantwoordelijk zijn voor het goede doel
dat zij vertegenwoordigen en dat zij fungeren als contactpersoon tussen de stichting en het
goede doel. Hij/zij zorgt dat het landelijk bureau van het betreffende goede doel op de
hoogte is en verstrekt alle benodigde gegevens waaronder banknummers, omschrijvingen
etc.

●

Voor ieder goed doel moet minstens 1 contactpersoon afkomstig zijn uit Berghem. Als deze
persoon er mee stopt moet deze zelf of het Goede Doel voor een opvolger zorgen.

●

Als er een nieuw landelijk doel mee wil doen aan de ‘Goede Doelen Week Berghem´ moet
deze voor minimaal 1 contactpersoon en minimaal 7 nieuwe (nog niet in het bestand
staande) collectanten zorgen.

●

Door de stichting ‘Goede Doelen Week Berghem´ wordt, door middel van een gezamenlijke
collecte, gecollecteerd voor landelijke goede doelen die bij voorkeur het CBF-keurmerk
hebben en ook voor de Zonnebloem afdeling Berghem (die ook het CBF keurmerk hebben)
en het Rode Kruis afdeling Oss (waar Berghem ook onder valt).
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TAKEN EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR
1. De voorzitter
• Leidt de vergaderingen van de werkgroep en van de kerngroep
• Is eindverantwoordelijke voor de collecte uitvoering en correcte uitvoering van hetgeen in de
statuten is bepaald
• Houdt de tijdsplanning in de gaten
2.
•
•
•
•

De secretaris
Bezoekt de vergaderingen van de werkgroep en de kerngroep
Verzorgt de uitnodigingen voor vergaderingen, stelt de agenda op en notuleert
Maakt binnen één maand na de Goede Doelen Week een beknopt jaarverslag
Vraagt de vereiste vergunning(en) aan

3.
•
•
•

De penningmeester
Doet alleen betalingen per bank en beheert de bankrekening
Houdt mede toezicht op het tellen van ingezamelde gelden
Keert de opbrengst, minus onkosten, binnen één maand na inzameling uit aan de fondsen in
het bijzijn van de coördinator van het goede doel.
Betaalt gedeclareerde onkosten aan leden van de kerngroep en de collectanten
Betaalt ontvangen nota's
Reserveert maximaal 4% van de jaaropbrengst voor onkosten
Maakt het financieel verslag en organiseert de kascontrole.
De kascontrole wordt uitgevoerd door 2 coördinatoren en jaarlijks wordt één lid van de
kascontrole vervangen door een andere coördinator.

•
•
•
•

4. Voorzitter commissie Collectanten administratie
•
•
•
•

Bezoekt vergaderingen van de Stichting of stuurt een vervanger
Beheert op correcte wijze de gegevens van de collectanten
Maakt een stratenplan voor de collecte en werkt het plan jaarlijks bij
Beheert de indeling van de collectanten over de wijken

5. Voorzitter commissie Communicatie/Sponsoring
•
•
•
•
•

Bezoekt vergaderingen van de Stichting of stuurt een vervanger
Onderhoud de communicatie met coördinatoren en vrijwilligers
Maakt artikelen voor het Bergs contact, Weekblad Regio, Berghem.nl en Mooi Berghem
Onderhoudt de website en sociale media
Maakt de stichting Goede Doelen Week Berghem zichtbaar in Berghem

6. Voorzitter commissie Materialen/Sponsoring
•
•
•
•
•

Bezoekt vergaderingen van de Stichting of stuurt een vervanger
Regelt de collectebussen.
Laat posters en spandoeken maken
Zorgt voor enveloppen en inschrijfformulieren
Maakt collectantenpassen en de collectantenverdeling in samenwerking met de commissie
collectanten administratie.
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ORGANISATIE

•
•
•
•
•
•

Ieder jaar waarin de gezamenlijke collecte door de stichting ‘Goede Doelen Week Berghem´
wordt gehouden vindt in de periode voorafgaand aan de collecteweek een informatieavond
plaats voor alle coördinatoren.
Tijdens de jaarlijks te houden evaluatie bijeenkomst van de stichting ‘Goede Doelen Week
Berghem´ wordt ook vastgelegd in welke week in het daaropvolgende jaar de collecte zal
plaats vinden.
De lijst van goede doelen wordt doorgelopen en er wordt bezien of er nog nieuwe goede
doelen bijkomen of afgaan.
Ook wordt geïnventariseerd wat er (aanvullend) nodig is aan (collecte)materialen, waarna
deze materialen worden gemaakt/besteld.
De verzekering van/voor de collectanten is geregeld via de vrijwilligersverzekering van de
gemeente Oss.
De kosten van de gezamenlijke collecte worden zoveel mogelijk tot een minimum beperkt en
worden betaald:
Ø Door bijdragen in natura door de landelijke bureaus van de deelnemende goede
doelen (bijv. levering sluitzegels collectebussen naambadges etc.)
Ø Uit sponsorgelden (bijv. éénmalige aanschaf collectematerialen)

•

Voor de verder te maken kosten w.o. jaarlijks terugkerende verbruiksmaterialen zal max. 4%
van de opbrengst worden gereserveerd. Mocht deze reservering het bedrag van € 2000,overschrijden dan komt het overschot ten goede aan de deelnemende goede doelen.
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GEZAMENLIJKE COLLECTEWEEK

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Minimaal 8 weken voordat de gezamenlijke collecte plaatsvindt, moet er bij de gemeente
een vergunning voor de collecte aangevraagd worden. Dit gebeurt door de stichting ‘Goede
Doelen Week Berghem”.
De ‘Goede Doelen Week Berghem’ moet vallen binnen de collecteweek van één van de
deelnemende goede doelen of binnen een vrije week in het gemeentelijke collecterooster.
Goede doelen die op het collecterooster (van de gemeente) staan en niet aan de
gezamenlijke collecteweek meedoen worden niet belemmerd in de organisatie van een eigen
collecte. Het collecterooster van de gemeente blijft leidend.
Landelijk collecterende goede doelen die deelnemen aan de gezamenlijke collecte mogen
niet meer collecteren in hun ‘eigen’ week in de dorpskern waar een gezamenlijke collecte
wordt gehouden.
De gezamenlijke collecte vindt plaats volgens een door de stichting ‘Goede Doelen Week
Berghem’ vastgesteld rooster. Hierin zijn opgenomen
Ø De collectestraten/-wijken;
Ø De dagen en tijdstippen waarop wordt gecollecteerd c.q. de week waarin de
invulformulieren/retourenveloppen worden uitgedeeld.
Ø De namen van de collectanten per collectestraat/wijk.
De collectanten dragen badges van de ‘Goede Doelen Week Berghem’ en zij kunnen zich
legitimeren als daarom gevraagd wordt.
In de week vóór de gezamenlijke collecteweek van de ‘Goede Doelen Week Berghem’
worden de invulformulieren en de retourenveloppen met de nodige uitleg door de
collectanten afgegeven bij de inwoners van Berghem.
In de collecteweek van de ‘Goede Doelen Week Berghem’ worden de enveloppen bij de
inwoners van Berghem opgehaald bij voorkeur (maar niet noodzakelijk) door twee
collectanten samen.
De enveloppen worden door de inwoners van Berghem zelf in de daarvoor bestemde
verzegelde collecte-collectebussen gestopt.
In de collecteweek van de ‘Goede Doelen Week Berghem’ worden alle enveloppen bij de
inwoners van Berghem opgehaald op de dagen binnen de collecteweek die door de
bezorger(s) van de enveloppe zelf is afgesproken.
De inwoners van Berghem die niet thuis zijn worden in de gelegenheid gesteld op een vooraf
afgesproken plaats tot en met zondag van dezelfde week, alsnog de enveloppen in te
leveren, eveneens in een daarvoor bestemde containers.
De collectebussen met enveloppen worden door de collectanten z.s.m. ingeleverd op het
daarvoor afgesproken adres (centrale post).
Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk digitaal te collecteren.
Op deze centrale post worden de enveloppen door minimaal twee personen van de
organisatie van de ‘Goede Doelen Week Berghem’ opengemaakt en gecontroleerd. Hier
mogen de twee collectanten die de desbetreffende enveloppen opgehaald hebben natuurlijk
bij aanwezig zijn.
Het geldbedrag dat in de envelop zit moet overeenkomen met het ingevulde totaalbedrag.
Als er alleen een totaalbedrag is ingevuld, wordt het geldbedrag wat in de envelop zit
evenredig onder alle deelnemende goede doelen verdeeld.
Als het totaalbedrag niet klopt, dan wordt het verschil gelijkelijk tussen alle ingevulde goede
doelen verrekend.
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•
•
•

•
•

Als al het geld is opgehaald en de totale inhoud van de collectebussen geteld, wordt het
geld in een kluis in bewaring gebracht.
De volgende dag wordt het geldbedrag uit de kluis nageteld en wordt het geld in het bijzijn
van minimaal 2 contactpersonen uit de stichting ‘Goede Doelen Week Berghem’ gestort op
de rekening van de stichting.
De eerstvolgende maandag worden de eventuele nageleverde enveloppen geteld en dit geld
wordt gestort op de rekening van de stichting Goede Doelen Week Berghem. Dit alles
gebeurt wederom in het bijzijn van minimaal 2 contactpersonen uit de stichting Goede
Doelen Week Berghem’.
Binnen 2 weken wordt het geld door de stichting Goede Doelen Week Berghem overgemaakt
naar de goede doelen.
Belangrijk is, dat overal waar met geld gewerkt wordt, er minimaal 3 personen zoals hiervoor
beschreven aanwezig zijn, zodat er een controlerende sfeer is.
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COMMUNICATIE EN PUBLICATIE

•
•
•
•
•

Alle collectanten krijgen, na afloop van collecteweek, een bedankmail namens de ‘Goede
Doelen Week Berghem’ tezamen met een overzicht van de opbrengst per goed doel. Als men
niet beschikt over mail dan krijgt men een kaartje.
Jubilerende collectanten worden door de contactpersoon van de deelnemende goede doelen
hiervoor beloond naar de gewoonten van het desbetreffende goede doel.
Collectanten die stoppen worden via de mail of mondeling bedankt.
Op Berghem.nl en in het Bergs contact kondigen we (met regelmaat) de gezamenlijke
collecteweek aan en bedanken we de mensen voor hun gift met de desbetreffende
opbrengsten van ieder goed doel afzonderlijk erbij. Ook de sponsoren worden hier genoemd.
Het contactadres van de stichting is info@goededoelenweekberghem.nl
Dit e-mailadres wordt door 2 contactpersonen beheerd.

SLOTBEPALINGEN

•

In geval dit reglement ergens niet in voorziet of bij twijfel, dan beslist de meerderheid van de
stichting van de ‘Goede Doelen Week Berghem’. Hierbij heeft ieder deelnemend goed doel,
ongeacht het aantal contactpersonen, 1 stem.
Aldus vastgesteld tijdens de vergadering van de stichting ‘Goede Doelen Week Berghem’
d.d.
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