Huishoudelijk reglement

Bijlage
Het Classicaal Diaconaal Fonds Groningen - Drenthe.
Het Classicaal Diaconaal Fonds Groningen – Drenthe is een werkgroep van de classis Groningen Drenthe
zoals bedoeld in artikel 4.11 van het huishoudelijk regelement.
Doelstelling.
Het adviseren en attenderen van plaatselijke diaconieën binnen de classis Groningen – Drenthe over door
derden aangevraagde diaconale subsidies. Het jaarlijks opstellen van een projectlijst van organisaties die
voor plaatselijke diaconale subsidie in aanmerking komen inclusief het gevraagde subsidiebedrag.
Het bestuur.
1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en worden benoemd door het
breed moderamen van de classis.
2. De leden worden benoemd voor 5 jaar en zijn 3 (drie) maal terstond herkiesbaar.
3. De functies zijn niet verenigbaar in 1 persoon.
Administratie
1. Het bestuur is verantwoordelijk voor de inrichting van de financiële administratie volgens de regels
van de Protestantse Kerk in Nederland
2. De administratie wordt verzorgt door de penningmeester.
Begroting en jaarrekening
1. Het bestuur stelt jaarlijks voor 1 oktober een begroting op, voorzien van een projectenlijst, die voor
advies wordt voorgelegd aan de financiële commissie van de classis en ter goedkeuring aan het Breed
Moderamen van de classis.
2. Het bestuur stelt jaarlijks voor 1 mei de jaarrekening op die voor advies wordt voorgelegd aan de
financiële commissie van de classis en ter goedkeuring aan het Breed Moderamen van de classis.
3. Het bestuur zorgt jaarlijks voor de controle van de financiële administratie volgens de regels van de
kerkorde.
4. Door het bestuur wordt jaarlijks een verslag opgesteld van hun werkzaamheden.
5. Zowel de begroting, jaarrekening, projectlijst, alsmede het jaarverslag worden jaarlijks gepubliceerd
op de website van de classis.
Vergoedingen
1. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
2. Kosten gemaakt door de bestuursleden voor het fonds kunnen in rekening gebracht worden bij het
fonds tegen de geldende tarieven van de Protestantse Kerk in Nederland.
Slotbepaling
1. In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, beslist het breed moderamen van de
classis.

Versie 20 mei 2019
1

