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Inleiding
Stichting Sociaal Cultureel Fonds Maasdriel is eind zestiger jaren opgericht en Koninklijk
goedgekeurd in 1970. Aanvankelijk bestond het bestuur uit een meerderheid van
burgerleden aangevuld met 2 leden van de gemeenteraad en een wethouder van de oude
gemeente Maasdriel, de burgerleden vormden een afspiegeling vanuit de kerkdorpen Alem,
Hoenzadriel, Velddriel en Kerkdriel, dit is statutair zo bepaald. Na de gemeentelijke
herindeling van 1999 is de visie ontstaan en de discussie gevoerd om tot ontvlechting te
komen van de Stichting Sociaal Cultureel Fonds Maasdriel met de gemeente Maasdriel, deze
ontvlechting heeft in 2007 plaats gevonden. Met de statutenwijziging van 22 mei 2008 is
inhoud gegeven aan de afspraak om als Stichting los van de gemeente en daarmee open en
transparanter te gaan functioneren. Daarbij is eveneens een aantal nieuwe bestuursleden uit
de respectievelijk genoemde kernen toegetreden, Het bestuur bestaat uit 7 leden (een
voorzitter, secretaris, penningmeester en vier algemene leden) eveneens is er een Raad van
Toezicht van 3 leden (een voorzitter, secretaris en één algemeen lid) ingesteld om het
gevoerde beleid te toetsen aan de statutaire uitgangspunten. Voor de namen van de
bestuursleden en de Raad van Toezicht wordt verwezen naar de website
(www.scfmaasdriel.nl/organisatie). Alle bestuursfuncties zijn onbezoldigd.
Wat doet de Stichting voor werk?
De Stichting stelt zich ten doel het bevorderen van de belangen van de inwoners uitsluitend
van de dorpen Alem, Hoenzadriel, Velddriel en Kerkdriel op sociaal en cultureel gebied met
inbegrip van die op het gebied van sport en recreatie. De Stichting tracht dit te bereiken
door het verlenen van financiële bijdragen aan niet-winst-beogende instellingen/organisaties,
welke structureel gevestigd zijn en functioneren in eerder genoemde kerkdorpen en waarvan
ten minste de helft van de leden en of aangeslotenen inwoner zijn van die dorpen. Vanaf
2007 geeft de Stichting invulling aan haar doelstelling vanuit het gevoerde beleid met
ondersteuning van de gemeenschappen van Alem, Hoenzadriel, Velddriel en Kerkdriel via
publicaties in weekblad Het Carillon dat huis aan huis wordt bezorgd. Afgelopen 2 jaar heeft
de Stichting alle verenigingen/organisaties in genoemde kerkdorpen persoonlijk een brief
doen toekomen betreffende het werk van de Stichting en haar mogelijkheden van financiële
ondersteuning. Onafhankelijk van de Stichting publiceert de Raad van Toezicht eenmaal per
jaar een publiekelijke rapportage van haar bevindingen van het gevoerde beleid van de
Stichting aan de inwoners. Tevens profileert de Stichting zich ook middels een internetsite:
www.scfmaasdriel.nl.
De manier waarop de Stichting gelden werft
Reeds bij oprichting verkreeg de Stichting financiële middelen welke uit het voormalige
armenfonds waren meegekomen, evenals een hoeveelheid gronden, daarnaast is begin 2007
het batig saldo van de Stichting Centraal Antenne Inrichting conform statutaire bepalingen
bij oprichting daarvan over gedragen aan Stichting Sociaal Cultureel Fonds Maasdriel.
Dit houdt in dat jaarlijks enkel de rente en de pachtopbrengsten onze inkomstenbron zijn.

Aanvraagprocedure projecten
Een aanvraag dient schriftelijk, middels het via de website beschikbare formulier
(http://www.scfmaasdriel.nl/aanvraagprocedure), te worden ingediend. Een aanvraag gaat
vergezeld van een uittreksel van de KvK en de laatst jaarstukken. Achteraf wordt in
voorkomende gevallen rekening en verantwoording gevraagd. Als vast agendapunt van de
bestuursvergadering worden de ingekomen aanvragen behandeld. Het bestuur toetst de
aanvraag aan de doelstelling en kent een subsidie al dan niet toe.
Het beheer van het vermogen van de Stichting
Het Stichtingsbestuur geeft invulling aan de statutaire uitgangpunten tot behoud van het
vermogen, waarbij een inflatiecorrectie wordt toegepast op basis van het percentage van de
gezinsconsumptie. De penningmeester stelt de jaarstukken op. En daarnaast is een
onafhankelijk registeraccountant (FSV Accountants + Adviseurs te Zaltbommel) benoemd,
die de jaarstukken controleert en het bestuur adviseert bij financiële zaken. Het bestuur
voert het beleid van risicomijdend beheer, dat wil zeggen geen speculatie op beurzen met
effecten en andere vermogensinstrumenten.
De besteding van het vermogen van de Stichting
Reeds eerder is aangegeven dat het bestuur van de Stichting op basis van de statuten het
vermogen in stand moet houden, echter de Stichting heeft geen winstoogmerk. Enkel de met
het vermogen gegenereerde rentebaten, alsmede de opbrengsten van verpachten van
gronden (na aftrek van de kosten) mag worden besteed. Het doel van Stichting Sociaal
Cultureel Fonds Maasdriel is om de jaarlijks besteedbare financiële ruimte te gebruiken voor
voornoemde doelen van de Stichting. Een overschot wordt toegevoegd aan de
exploitatiereserve. Deze reserve beoogd als egalisatiereserve te fungeren.
Ten aanzien van de kostenstructuur is het beleid dat alleen bureaukosten worden gemaakt
die noodzakelijk zijn om de geldstromen te leiden en de benodigde publicaties te verzorgen.
Overeenkomstig artikel 15 van de statuten dient de bestemming van een liquidatiesaldo te
worden vastgesteld. Te allen tijde zal het saldo uitsluitend worden besteed overeenkomstig
de doelstelling van de stichting.
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