Aan alle verenigingen

E-mail: fransvanvelthoven@hetnet.nl

Betreft : afsluiting saldo
Poeldijk, 25 januari 2017
Geachte heer, mevrouw,
Bij deze willen wij alle verenigingen, die in het verleden gebruik gemaakt hebben van ons blad
op de hoogte brengen van de laatste afwikkelingen van De Poeldijker in liquidatie.
Het archief gaat een plaats krijgen bij het archief van de RK. Kerk. Overigens heeft het
Historisch archief in Naaldwijk ook een compleet digitaal archief van ons blad.
In het verslag van onze laatste stichtingsraad vergadering van 7 april jl. zijn de grootste
verdelingen van het restsaldo al aangegeven. In het recente verleden is er wat onduidelijkheid
ontstaan over de verdeling van het laatste restsaldo.
In de brief aan de “statutaire verenigingen” is per abuis een passage opgenomen, die duidt op
een extra uitkering aan deze statutaire verenigingen.
Echter in het verslag, van de slotvergadering van 7 april, is een passage opgenomen, waarin het
bestuur mandaat gekregen heeft om het restbedrag naar eigen inzicht te regelen en dit dan door
een tweetal vertegenwoordigingen van niet statutaire verenigingen te laten goedkeuren.
Te weten, De Zonnebloem en CV De Blauwkonters. Deze hebben hierna de verdeling van het
restbedrag schriftelijk geaccordeerd.
Overigens zijn voor het bestuur van De Poeldijker de besluiten uit de slotvergadering leidend.
Daarna zijn er een aantal vragen van het parochiebestuur van de Bartholomeusparochie
ontvangen over de gevolgde procedure van de laatste verdeling van het restsaldo en gevraagd
om inzicht in de bankstaten van 2016.
Het is mogelijk indien meerdere verenigingen dit wenselijk achten om de laatste cijfers in te
inzien over 2015/2016.
Deze kunnen wij toesturen maar deze zijn ook te zien op onze site www.depoeldijker.nl
Er was ook nog een vraag gekomen, waarom het KBO en OC Poeldijk nog een extra bijdrage
hebben gekregen.
Dit is eenvoudige te verklaren. Wij hebben alle kopij kosten over 2013, 2014 en 2015
terugbetaald aan de verenigingen. Echter deze 2 verenigingen hebben hun bijdrages gedaan in
de vorm van advertertenties. Na de eerste verdeling kopijgeld werden wij hierop geattendeerd
dat bij hen 2013 niet was meegerekend, vandaar een bijkomende uitkering aan deze 2
verenigingen.

z.o.z.

Nu de financiën geregeld zijn, kunnen we ons laten uitschrijven uit het Handelsregister.
Mochten er nog vragen zijn of opmerkingen, dan horen wij die graag.
Alle verenigingen, kerken en clubs wensen wij alle goeds toe voor in de toekomst.
Met vriendelijke groet, namens De Poeldijker in liquidatie.
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