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Bestuursleden

Voorzitter:
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Secretaris:

Julio Cabrera

Penningmeester:

Georgette Schutte

Bestuur: samenstelling: Relevante artikelen uit de statuten

Statuten opgesteld op 7 november 2012.

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen

Artikel 3.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen oneven aantal van

ten minste drie bestuurders, zijnde natuurlijke personen.

2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig

mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en

een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon

worden vervuld.

3. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door

het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk

en onbeperkt herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt

op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
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4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.

5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht

op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Beloningsbeleid:

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Voor het beloningsbeleid van het in dienst zijnde personeel wordt de salarisontwikkeling

van de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening gevolgd.

Activiteiten en Financiële Verantwoording

In 2016 en 2017 heeft Stichting Kaseld twee pilot projecten uitgevoerd met financiële steun van
Stichting Boschuysen.
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Financiële verantwoording
Het boekjaar van Stichting Kaseld is gelijk aan het kalenderjaar.

De staat van baten en lasten over 2017 is als volgt.

BATEN

€ 2.000  Stichting Boschuysen/ Fondsen

€ 1.045  Eigen bijdrage

€ 3.045  Totaal

LASTEN

€ 3.045  Projectkosten

€ 3.045  Totaal

RESULTAAT

€ 0

De balans per 31-12-2017 is als volgt.

ACTIVA PASSIVA

€ 0 vaste activa  € 0 eigen vermogen

€ 0 vlottende activa € 0 vreemd vermogen


