Giftenreglement Jongeren Akkoord Nederweert
Artikel 1.
Als gift wordt beschouwd een door de partij om niet ontvangen geldsom of op geld
waardeerbare prestatie met inbegrip van contributie van leden van de partij.
Kwijtscheldingen van schulden van de partij, waaronder declarabele, maar nog niet in
rekening gebrachte kosten, worden eveneens als gift aangemerkt.
Bij sponsoring is geen sprake van een gift, indien de sponsor een tegenprestatie verkrijgt
die hij ook elders in het maatschappelijk verkeer tegen een vergelijkbare prijs kan
verwerven. Te denken valt aan verkoop van advertentieruimte in geschriften van de partij
of van andere mogelijkheden tot het maken van reclame.
Het bestuur van Jongeren Akkoord Nederweert is bevoegd giften te accepteren indien
hiermee niet tegen de statutaire doelstelling van de vereniging wordt ingegaan.

Artikel 2.
Giften waarvan de juiste herkomst niet vast te stellen is, worden niet aangenomen.
Giften die gedaan worden in de verwachting van een economische of politieke
begunstiging, worden niet aangenomen.
Een weigering van een gift wordt schriftelijk gemotiveerd medegedeeld aan de schenker
alsook aan de leden tijdens de algemene ledenvergadering.

Artikel 3.
Van geaccepteerde schenkingen boven €250,- wordt door het bestuur een lijst
bijgehouden waarop de naam en het adres van de schenker(s) en (indien bekend) de
reden van schenking wordt vermeld.
Giften, groter dan €1.000,- per jaar worden slechts geaccepteerd na schriftelijke
instemming van het bestuur.
Het is individuele leden niet toegestaan giften te ontvangen ten behoeve van politieke
activiteiten. Giften ten behoeve van voorkeursacties voor een bepaalde kandidaat worden
slechts geaccepteerd na instemming van het bestuur.

Artikel 4.
De lijst uit artikel 3 zal tijdens de algemene ledenvergadering ter beschikking worden
gesteld.

Artikel 5.
Indien een schenker anoniem wil blijven kan het bestuur daarmee instemmen indien de
schenking niet indruist tegen de statutaire doelstelling van de vereniging.

Artikel 6.
Anonieme schenkingen worden op de in artikel 3 genoemde lijst geplaatst met daarbij
vermeld de reden waarom tot anonimiteit is besloten.

Artikel 7.
Dit reglement treedt in werking met ingang van 25 november 2020.
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