BESLUIT 4.
Regelgeving kaart- en rummikubavonden.
1. Voor leden, donateurs en hun huisgenoten kunnen kaart- en rummikubavonden worden georganiseerd.
2. De organisatie van deze avonden wordt gedaan door een kaart- en
rummikubcommissie (KRC).
3. Artikelen die ten behoeve van kaart- en rummikubavonden moeten
worden aangeschat komen voor rekening van de SVV. Over de aanschaf van deze artikelen dien overlegd te worden gepleegd met het bestuur. Deze transacties dienen middels kassabonnen te worden verantwoord en aangetekend te worden in de maandstaat.
4. Kaart- en rummikubavonden vinden plaats op de twee en vierde dinsdagavond van de maand, met uitzondering van de zomermaanden.
5. De KRC krijgt de beschikking over de sleutel van het toegangshek, de
voordeur en de onderkast in de hal.
6. De KRC dient zelf de zaal in te richten voor het kaarten e.d.
7. De Bar zal worden bemand door vrijwillihgers van de SVV die worden
aangewezen door het bestuur.
8. Deelnemers aan de kaart- en rummikubavonden dienen per persoon inschrijfgeld te betalen. Het inschrijfgeld dient afgedragen te worden aan
de penningmeester van de SVV. De hoogte van het inschrijfgeld wordt
jaarlijks door het bestuur vastgesteld.
9. Tijdens de kaart- en rummikubavonden kan een verloting worden gehouden. Van de opbrengst van deze verloting dienen de kaart- en rummikubprijzen en de prijzen voor de verloting te worden aangeschaft.
Het bestuur bepaalt welk deel van de opbrengst gebruikt mag worden
voor de aanschaf van prijzen. Het restbedrag dien overgedragen te
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worden aan de penningmeester van de SVV.
10.De verschillende financiële transacties dienen middels een maandstaat
verantwoord te worden. Deze maandstaat en het ontvangen kontanten
dienen aan het eind van de maand te worden overhandigd aan de pen
ningmeester van de SVV.
11.De KRC krijgt van de penningmeester € 45,- kasgeld voor eerste aan
schaf. Dit bedrag blijft zolang de KRC bestaat beschikbaar voor de
KRC. Bij beëindiging van de KRC vloeit dit geld terug naar de kas van
de SVV.

Soest 29 mei 2012.
Bestuur Soester Vogelvrienden
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