Beloningsbeleid per project vindt u in onze projectplannen op te site.
Beleid rondom vermogen zoals vermeld in onze statuten:
Vermogen
Artikel 3
Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door bijdragen van de deelnemers en donateurs, subsidies,
giften, legaten, hetgeen door erfstelling verkregen wordt, alsmede andere baten.
Erfstellingen mogen door de Stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
Ontbinding
Artikel 13
2.

Indien door het Bestuur besloten wordt tot ontbinding, stelt zij tevens de bestemming van het eventueel
batige liquidatiesaldo vast met inachtneming van de navolgende zin. Een eventueel batig liquidatiesaldo
dient te worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel
5b Algemene wet inzake rijksbelastingen met een gelijksoortige doelstelling als de Stichting, of ten
behoeve van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt
en die een gelijksoortige doelstelling als de Stichting heeft.

Notitie aanvullende Beleidsbesluiten rondom gelden Stichting Flow & Go
Foundation
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Aanvulling op statuten en plan van aanpak voor projecten 2017

Beleidsbesluiten voor tussentijds binnengekomen gelden of een overschot op de
vastgestelde begroting:
1. Beleid over beheer van het vermogen leggen wij als bestuur vast in onze
bestuursvergaderingen en de verslagen van deze bestuursvergaderingen.
2. De besteding van gelden vindt altijd plaats na een gezamenlijk besluit van het bestuur,
ieder bestuurslid heeft hierin een gelijke stem.
3. Bij een overschot boven de begroting zal het tegoed risicoloos worden beheerd.
4. Boven een vermogen van 3-maal de jaarlijkse begroting (gemiddeld over de afgelopen
5 jaar) zal:
a. Verdere actieve fondsenwerving tijdelijk worden gestaakt zolang het
vermogen zich boven bovengenoemde grens bevindt
b. Bij een vermogen van minimaal 2 keer bovengenoemde grens zal:

Het overschot na voorstel van het bestuur en met instemming van de Raad
van Toezicht, actief ter beschikking worden gesteld aan verwante projecten
van organisaties met een ANBI status.

