Beleidsplan Vereniging De Vrije Gemeente 2020
Werving van gelden, vermogensbeheer, besteding
Sinds 2014 vraagt de regelgeving voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) hun
beleidsplan te publiceren en inzicht te geven in de volgende vier elementen:
1. het werk dat de instelling doet
2. de manier waarop de instelling geld werft
3. het beheer van het vermogen van de instelling
4. de besteding van het vermogen van de instelling
1. De Vrije Gemeente is een ondogmatische levensbeschouwelijke organisatie, een
religieuze vrijplaats sinds 1877. Zij streeft deze vrijplaats te behouden, tevens te gebruiken
als podium en ontmoetingsplek voor geestverwanten uit verschillende wijsheidstradities,
levensfilosofieën en religies. Conform de statuten hanteren we de volgende doelstelling tot
op heden: Bevordering van vrije religie en versterking van ethisch waardebesef in
vrijzinnige ondogmatische geest en al hetgeen daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De vereniging is een niet-commerciële instelling, verwerft haar gelden van leden en
donateurs en heeft een eigen vermogen dat beheerd wordt door de Stichting Beheer
Fondsen (SBF).
3. De SBF beheert het vermogen en de fondsen van de vereniging.
4. De besteding van vermogen dient tot invulling van het programma, lezingen, cursussen
en andere activiteiten ter bevordering van de doelstelling.

Realisatie van de algemene doelstelling
– Inzet van goed functionerende advies- en werkgroepen en capabele en enthousiaste
bestuurders
– Komen tot een goed gemeenschapsgevoel
– Aandacht geven aan een goed programma en promotie daarvan
– Actief beheer van sociale media strategie en website en het opbouwen van een
interactief netwerk

– Inventarisatie en realisatie van samenwerking met geestverwante organisaties of
initiatieven met een gelijksoortige doelstelling.
Aandachtspunten bestuursbeleid 2019
– Onderzoek scenario's voor de toekomst van de verenigingsorganisatie
– Uitvoeren van het nieuwe PR-plan in samenwerking met de relevante commissies.\
– Vaststellen van een maximale jaarlijkse begrotingsruimte en optimalisatie van financiële
processen ten behoeve van een gezond financieel management in afstemming met SBF
en financiële commissie
Organisatiestructuur
– Algemene vergadering: keurt het financieel jaarverslag en de begroting en stemt over ter
stemming ingebrachte punten.
– Bestuur: uitvoerend, regelt dagelijkse gang van zaken, voert regelmatig bestuurlijk
overleg en neemt beslissingen bij afzonderlijk bestuursmandaat.
– Uitvoerende werkgroepen: Contactgroep.
– Stichting Beheer Fondsen: beheert fondsen van de Vrije Gemeente.
– Leden Beraad: Ledenberaden (Vrije Vrijdag avond, algemeen advies, feedback,
afstemming, contact).
– Financiële Commissie: Adviesgroep Financiële Commissie (financieel advies en controle
boekhouding).

