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Beleidsplan
Algemeen
De Stichting Parochieveiling Sarto is vanaf 2003 een stichting, die is opgericht in 1952; de
Parochieveiling is begonnen in 1934 als een groene veiling. Tijdens deze veiling werden bollen bij
opbod verkocht, waarvan de opbrengst, in zijn geheel, ten goede kwam aan de Parochie Maria
Middelares van alle Genaden in Andijk. Door de jaren heen is de stichting uitgegroeid tot een
stichting die zich, naast de kerk, ook richt op de vele verenigingen die het dorp Andijk rijk is.
De bepalingen en regels die aan onze stichting ten grondslag liggen, zijn opgenomen in de statuten
die voor het laatst zijn vastgesteld op 6 februari 2003. De statuten zijn ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr 37105893
Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Stichting Parochieveiling Sarto bestaat uit 9 leden:
Voorzitter
: Jos Kuin
Penningmeester
: Lieneke Dekker-Bes
Secretaris
: Dorèth Ruiter
Leden
: John Commandeur
: Tineke Audiffred-Steltenpool
: Nel Hoff-Schilder
: Jacqueline Haakman- Spijkerman
: Jacco Tensen
: Willy Brasser-Laan
Frequentie vergaderingen
De gemeenschapsveiling vindt volgens traditie plaats op de tweede vrijdag in de maand maart. Voor
een goed verloop van de veiling komt het bestuur zoveel als nodig bijeen, hierbij worden alle
bestuursleden uitgenodigd. De bijeenkomsten vinden plaats in de maanden december tot en met
maart. In de week na de veiling vindt een evaluatie plaats van de activiteiten en de bevindingen over
het afgelopen seizoen.
Doelgroep
Stichtingen, verenigingen, instellingen en instanties
-

die, ongeacht gezindte, op enigerlei wijze betrokken zijn bij de gemeenschap in de Parochie
Andijk.

-

waarvan de uit te voeren werkzaamheden en/of activiteiten geen commercieel karakter
dragen.

-

die financieel beheerd worden op een wijze welke naar het oordeel van het bestuur van de
Stichting Parochieveiling Sarto waarborgen biedt voor een verantwoorde gang van zaken.

Doelstelling
De Stichting Parochieveiling Sarto stelt zich ten doel het financieel ondersteunen van de kerk en het
kerkgebouw van de Rooms-katholieke Parochie te Andijk en van verengingen en/of instellingen in de
gemeente Andijk, die een binding hebben met die Parochie.
Financiële ondersteuning aan verenigingen en/of instellingen die geen binding hebben met de
Parochie kan slechts bij uitzondering plaatsvinden, dat is ter beoordeling van het bestuur.

Middelen en organisatie
De Stichting Parochieveiling Sarto is een stichting vóór en dóór de gemeenschap. Geschonken
goederen en/of andere giften, vanuit de gemeenschap, vormen de enige bron van inkomsten voor de
stichting.
In januari, voorafgaand aan de te houden veiling, wordt aan de inwoners van de Parochie Andijk
gevraagd of zij iets beschikbaar willen stellen voor de te houden veiling in de maand maart. Dit kan
een financiële bijdrage zijn, een gift in de vorm van een gebruiksartikel of het aanbieden van een
dienst. De goederen dienen in staat van nieuw te zijn.
Alle giften worden opgenomen in een catalogus, die in de week voorafgaand aan de veiling aan de
hand van de in januari bijgewerkte wijkindeling, wordt bezorgd.
Door middel van afslaan worden de koopjes, onder toezicht van de notaris, onder de aanwezigen
verkocht. Het gekochte wordt diezelfde avond mee naar huis genomen. De nota wordt in de periode
van april tot en met augustus bij de koper bezorgd. Voor 1 november moet de nota voldaan zijn.
Voor een tegemoetkoming in de veilingkosten wordt een extra opslag van 5% berekend.
Veilingkosten
De kosten, die naar het oordeel van het bestuur, noodzakelijk zijn voor een goed en efficiënt verloop
van de veiling. Ook de kosten, die het bestuur noodzakelijk acht om bezoek aan de veiling te
stimuleren, vallen onder de veilingkosten.
Locatie
De gemeenschapsveiling wordt gehouden in Buurthuis Sarto, Andijk.
Werkschema
Binnen de stichting wordt een werkschema gehanteerd, met daarin opgenomen informatie over
welke activiteit, door wie en op welk tijdstip wordt uitgevoerd.
Het werkschema biedt een goede handreiking voor een goed en efficiënt verloop van de veiling en
wordt elk jaar geëvalueerd en steeds aangepast aan de actuele situatie.
Financiën
In de maand januari van elk jaar vindt de controle op de jaarrekening en een kascontrole plaats.
Tijdens de jaarvergadering worden 2 bestuursleden uitgenodigd zitting te nemen in de commissie,
die deze controle uitvoert. Een bestuurslid neemt maximaal 2 jaar zitting in de commissie. Per jaar
wordt de commissie steeds aangevuld met één persoon, zodat deze een afwisselende samenstelling
heeft.
De commissie accordeert de financiële jaarcijfers na controle en maakt dit kenbaar op de
jaarvergadering
Voor onverwachte uitgaven, tegenvallende opbrengsten en de garantiestellingen aan Parochie, PCI,
Stichting Oud-Andijk plus onbesproken afspraken met verenigingen, die jaarlijks een beroep kunnen
doen op de veiling in enig jaar heeft het bestuur besloten er naar te streven, na verdeling van het
geld en na aftrek van de kosten, een stabiele reserve aan te houden.
Aanvraag tegemoetkoming
De penningmeesters van de verenigingen, die subsidie van de Stichting Parochieveiling Sarto willen
ontvangen, moeten bij de secretaris van de Stichting Parochieveiling Sarto een subsidieformulier
aanvragen. Dit formulier is door het comité speciaal ontworpen om een goed overzicht te krijgen en
een vlotte afhandeling te bewerkstelligen. Dit formulier dient een reëel beeld te geven van de cijfers
van het afgelopen boekjaar en de te verwachten cijfers voor het komende jaar.
Het comité zal deze formulieren bekijken en zal, indien nodig, verduidelijking vragen door middel van
inzage in de boeken van de betreffende vereniging, waarna het veilingcomité al of niet de aanvraag
zal toekennen en de penningmeester het toegekende bedrag zal overmaken. De R.K.-kerk zal bij de
subsidietoekenning de meeste steun ontvangen.

De verenigingen, stichtingen of groepen, die subsidie ontvangen, zullen een binding met de Parochie
Andijk of een samenhang dienen te hebben met de Stichting Parochieveiling Sarto.
Het doel van Stichting Parochieveiling Sarto is de omschreven verenigingen of instanties zodanig te
steunen, dat zij activiteiten kunnen ontplooien en hiermee de Parochiegemeenschap ten dienste
zullen staan.
Algemene opmerking
Aan genoemde bijdragen en toekenningen kunnen geen verwachtingen of rechten worden ontleend
voor de toekomst.
Het bestuur van de Stichting Parochieveiling Sarto behoudt zich te allen tijde het recht voor een
verzoek tot een bijdrage toe te kennen, of af te wijzen.
Beloningsbeleid
Volgens de statuten is het beleid vrijwilligers aan te stellen op onbezoldigde basis

