Reglement van giften
Stichting Dutch Wheelchair Fencing Foundation

Inleiding
Dit ‘Reglement van giften’ gaat in op de wijze waarop het vermogen van
de Stichting Dutch Wheelchair Fencing Foundation (hierna te noemen ‘de
stichting’) wordt gevormd. Ook gaat het in op de rechten en plichten van
donateurs en sponsoren.
Artikel 1
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door giften uit:
• Donaties van donateurs;
• Sponsoring van sponsoren;
• Fondsen;
• Subsidies;
• Schenkingen, erfstellingen en legaten;
• Alle andere verkrijgingen en baten.
Artikel 2
De stichting kan niet-financiële (materiële) giften ontvangen.
Artikel 3
Lid 1
Donateurs zijn zij die de stichting steunen met een donatie.
Lid 2
Donaties kunnen éénmalig of meerjarig zijn.
Lid 3
Tegenover een donatie staan geen verplichtingen van de stichting.
Lid 4
Donaties kunnen financieel of materieel zijn.
Artikel 4
Meerjarige donaties kunnen in aanmerking komen voor een
belastingteruggaaf indien deze:
1. Voldoen aan de eisen zoals die door de belastingdienst worden
gesteld;
2. De meerjarige donatie in een, door stichting en donateur(s)
ondertekende, donateursovereenkomst is vastgelegd.

Artikel 5
De donateursovereenkomst, zoals beschreven in artikel 5, wordt na de
vastgestelde periode herzien, tenzij in de donateursovereenkomst is
aangegeven dat deze voor onbepaalde tijd geldt.
Artikel 6
De donateursovereenkomst, zoals beschreven in artikel 5, gaat in op 1
januari van het jaar dat in de overeenkomst wordt vermeld.
Artikel 7
Lid 1
Sponsoren zijn zij die de stichting steunen door een sponsoring.
Lid 2
De sponsoring kan éénmalig of meerjarig zijn.
Lid 3
Tegenover een sponsoring staat een tegenprestatie van de stichting.
Lid 4
De sponsoring kan financieel of materieel zijn.
Artikel 8
De tegenprestatie zoals bedoeld in artikel 7, lid 3, wordt per geval in
overleg tussen de stichting en de sponsor(en) vastgesteld.
Artikel 9
De tegenprestatie zoals bedoeld in artikel 7, lid 3, moet passen in de
doelstellingen van de stichting, ter beoordeling van het bestuur.
Artikel 10
Donateurs en sponsoren worden uitgenodigd voor de jaarvergadering.
Daarnaast krijgen ze op hun verzoek de door het bestuur vastgestelde
financiële jaarstukken.
Artikel 11
Het aanvragen van subsidies of bijdragen van fondsen gebeurt op voorstel
van het bestuur. Het aan te vragen bedrag kent geen minimum maar
moet in verhouding staan tot de door de stichting geleverde
tegenprestaties.
Artikel 12

De stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van
boedelbeschrijving. Indien een schenking wordt verricht waarbij de
stichting optreedt als begiftigde, dient in de schenkingsovereenkomst
expliciet te worden opgenomen dat de schenking mag worden toegevoegd
aan het vermogen van de stichting, mits het rendement van het
geschonken vermogen wordt besteed conform de doelstelling van de
stichting.
Artikel 13
Het bestuur besluit over het accepteren van materiële giften. Deze giften
moeten ingezet kunnen worden ten behoeve van de doelstellingen van de
stichting, dit ter beoordeling door het bestuur.
Artikel 14
De secretaris houdt een register bij waarin de namen en adressen van de
donateurs en de sponsoren zijn vermeld, één en ander conform de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Artikel 15
Giften zoals bedoeld in artikel 1 en 2 worden, met uitzondering van
subsidies, in financiële jaarstukken en externe communicatie alleen in
geanonimiseerde vorm vermeld.
Artikel 16
De penningmeester houdt een overzicht bij op basis waarvan het
vermogen van de stichting op enig moment kan worden vastgesteld en
onderbouwd.
Artikel 17
De penningmeester houdt een overzicht bij van materiële bezittingen van
de stichting.
Artikel 18
Het bestuur houdt zich het recht voor om giften zoals genoemd in artikel 1
en 2 zonder opgaaf van redenen te weigeren. Van de afwijzing wordt
schriftelijk melding gedaan aan de betrokken perso(o)n(en) of instanties.
Artikel 19
In die gevallen waarin dit Reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Vaststelling Reglement van giften
Dit Reglement van giften is vastgesteld op de bestuursvergadering van 11
augustus 2019.

