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Artikel 1 – Doelstellingen van Fryske Flinter Fonds (hierna: “de Stichting”)
De Stichting is gevestigd aan de Buorren 2 (8854 AH) te Oosterbierum, is ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 69386099 en heeft als doel het bevorderen van de leefbaarheid in
de dorpen Oosterbierum en Klooster-Lidlum, waarbij zij zich met name richt op jongeren en
senioren. Als tweede taak heeft zij het bevorderen van de duurzaamheid in de dorpen Oosterbierum
en Klooster-Lidlum.

Artikel 2 - Wijze van werving van gelden
De Stichting ontvangt haar inkomsten primair van de energie coöperatie Fryske Flinter u.a. te
Oosterbierum. Daarnaast ontvangt de Stichting haar inkomsten door middel van subsidies en
donaties, giften, erfstellingen en legaten.

Artikel 3 - Beheer van het vermogen en bestuur van de Stichting
De Stichting heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen.

Artikel 4 – Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat uit vijf personen, te weten een voorzitter een secretaris en een
penningmeester en daarnaast twee leden. Voor de periode 2017-2021 bestaat het bestuur van de
Stichting uit de volgende personen:
• Voorzitter: de heer J. Wolbers, woonachtig aan de Buorren 2 (8854 AH) te Oosterbierum;
• Secretaris: mevrouw R. de Jong, woonachtig aan de Eilanswei 13 (8854 AW) te Oosterbierum;
• Penningmeester: de heer K.H. de Boer, woonachtig aan de Muntsewei 8 (8853 XN) te
Klooster-Lidlum;
• Lid: de heer G. Jukema, woonachtig aan de Heardawei 44 (8854 AC) te Oosterbierum;
• Lid: mevrouw R. Mons, woonachtig aan de Eilanswei 7 (8854 AW) te Oosterbierum.
Bij een bestuurswissel moet een nieuwe bestuurder eerst een Verklaring Omtrent Gedrag
overleggen, voordat deze formeel wordt aangesteld en wordt geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

Artikel 5 - Activiteiten bestuur
Het bestuur van de Stichting verricht de volgende activiteiten:
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•
•

•

Het bestuur van de Stichting komt minimaal tweemaal per jaar samen voor een
bestuursvergadering. Hiervan worden door de secretaris notulen opgemaakt.
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting worden onder andere de
volgende activiteiten verricht: het beoordelen van de aanvragen welke het fonds binnen
krijgt op basis van regelement. Het meest actuele regelement is op de website te vinden
(https://www.fryskeflinterfonds.nl/2018/10/3/voorwaarden-voor-een-aanvraag);
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen
zijn onder andere het:
o jaarlijks een balans en een verlies- en winstrekening opstellen en deze door de
kascommissie laten goedkeuren;
o beheren van de gelden van de Stichting;
o besteden van de gelden van de Stichting aan de goede doelen en het creëren van
voorzieningen.

Artikel 6 - Besteding van het vermogen
Het vermogen van de Stichting wordt besteed conform de doelstelling van de Stichting.
De inkomsten van de Stichting worden aan de volgende uitgaven besteed:
• de door de Stichting aan te wijzen goede doelen (hierna te noemen: “donatie”);
• aan lopende uitgaven van de Stichting. Hierbij valt te denken aan verzekeringen, bancaire kosten,
etc.
De Stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel zal de Stichting een gezonde buffer
aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen.
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