Beleidsplan ANBI S!N

S!N is door de Belastingdienst aangemerkt als een “Algemeen Nut Beoogende Instelling”
afgekort als ANBI. Dat houdt in dat giften aan S!N aftrekbaar zijn van de belastingen.
Het doel van S!N is volgens haar statuten om zich in te zetten voor een sociaal en leefbaar
Noardeast-Fryslân. S!N hanteert daarbij de volgende uitgangspunten als leidraad voor haar
politiek handelen:
- We moeten het samen doen,
- We moeten er voor elkaar zijn,
- We moeten recht doen aan een ieder,
- Met respect voor elkaar, de natuur en ons (leef)milieu.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door als politieke partij in de gemeente NoardeastFryslân actief te zijn, bovengenoemde uitgangspunten uit te dragen en te proberen deze
langs democratische weg ten uitvoer te brengen. Uiteraard streven wij er naar, en zetten wij
onze middelen in, om als partij te groeien zodat onze standpunten een groter draagvlak
krijgen.
S!N kent geen beleidsplan met specifieke standpunten en te behalen concrete doelen. De
vereniging kent wel een verkiezingsprogramma. U vindt deze elders op onze website.
Het bestuur van S!N bestaat momenteel uit 6 leden. U vindt de huidige samenstelling van
het bestuur met de bestuursfuncties op onze website.
De bestuurs- en andere actieve leden doen hun werk op vrijwillige basis en ontvangen
hiervoor geen beloning c.q. vergoeding van de vereninging. Alleen gemaakte onkosten
worden vergoed.
Het inkomen van de vereniging bestaat uit contributiegelden van de leden, giften van derden
en bijdragen/vergoedingen van gemeente Noardeast-Fryslân. Door actief leden te werven
trachten wij het inkomen te verhogen.
De penningmeester beheert het vermogen van de vereniging. Elk jaar controleert de
kascommissie, bestaande uit 2 leden, de boekhouding van het afgeronde boekjaar. Tijdens
de Algemene Leden Vergadering (ALV) wordt aan de leden verantwoording afgelegd over
het beheer en de besteding van de gelden en zal de kascommissie decharge vragen aan de
leden voor het gevoerd beleid.
Ook wordt de hoogte van de contributie en de begroting van het komende jaar met de leden
besproken en besloten.
Daarnaast wordt jaarlijks bij de gemeente, voor hun bijdragen/vergoedingen, een
verantwoording van de bestedingen ingediend.
Tevens komt er op de website van S!N een overzicht van de financiele gehevens van het
afgelopen jaar. Dit zal voor het eerst in 2020 over het jaar 2019 plaatsvinden.

S!N heeft niet als doel om winst te maken. Overgebleven gelden blijven in de vereniging. De
overgebleven gelden worden bijvoorbeeld gereserveerd om de kosten voor
gemeenteverkiezingen te financieren. Deze verkiezingen vinden niet jaarlijks plaats.

