
Aan de leden van de Kiwanisclub Veendam 
 
 
Betreft: Bevoegdheden Stichtingsbestuur inzake Toekenning Subsidies en Giften 
 
 
Beste mensen 
 
In het verleden is door de gezamenlijke leden van de Kiwanisclub Veendam besloten aan het bestuur 
van de Stichting Kiwanis Activiteiten de bevoegdheid toe te kennen om over uitgaven tot € 500 zelf 
te beslissen en daarover naderhand de leden te informeren. Voor uitgaven boven dit bedrag is altijd 
toestemming vooraf van de leden nodig.  
 
Als reden hiervoor is gegeven dat er zich soms situaties voordoen waarin sprake is van spoed of dat 
er in vakantietijd geen gelegenheid is om over toekenning van subsidies, giften te oordelen. Een 
tweede veelgehoorde motivatie hiervoor is dat breedvoerige discussies over voorstellen vanuit de 
stichting m.b.t. kleine bedragen op de ledenbijeenkomsten ongewenst worden geacht. 
 
Ik heb al eerder gememoreerd dat ik geen voorstander ben van deze regeling. Ik ben zo vrij om 
daarom deze – op persoonlijke titel - nog eens ter discussie te stellen. 
 
Het is mijn nadrukkelijke mening dat er over het toekennen van subsidies en giften vanuit de 
stichtingskas, ongeacht de hoogte van het bedrag, met meerderheid van stemmen toestemming 
nodig is.  
Mijn motivering hiervoor is dat de financiële middelen in de Stichtingskas bijeen zijn gebracht door of 
onder verantwoordelijkheid van alle leden en dat dus ook alle leden op grond hiervan in de 
gelegenheid moeten zijn om hun goedkeuring aan uitgaven te geven, ongeacht de hoogte van het 
bedrag.  
 
Indien zich situaties voordoen waarin spoed vereist is kan via de mail, of via een speciaal hiervoor in 
te stellen groepsapp, aan de leden om een simpel ja of nee worden gevraagd. Een dergelijke 
groepsapp moet niet worden gebruikt voor discussie, slechts voor het geven of onthouden van 
instemming.  
Indien het mogelijk is om een gift onder de € 500 in de vergadering te bespreken kan ook worden 
afgesproken om daarover geen breedvoerige discussies te laten plaatsvinden.  
Voorwaarde is natuurlijk dat voorstellen van het stichtingsbestuur goed onderbouwd en toegelicht 
zijn. 
 
Ik wil bij deze de leden van de vereniging vragen over het in deze notitie gedane voorstel in de 
vergadering een besluit te nemen. 
 
Met hartelijke groet 
 
Simon Scholtens 
 
 
 
 

Veendam, 6 april 2022 
 
 
 


