
Hoofdpunten beleidsplan Gondelvaartvereniging Koedijk 
 

 

• Adres: Kanaaldijk 85 1831GA Koedijk 

• Telefoon: 06 27244725 

• Email: secretaris@gondelvaartkoedijk.nl 

• KvK nummer: 40635094 

• RSIN 8085.85.757. 

 

Visie van de vereniging 

De Gondelvaartvereniging Koedijk, is dé grootste Gondelvaart van Nederland en wil deze 

traditie en grootte in ere behouden. Wij organiseren een groots evenement waarbij cultuur, 

historie, veiligheid en samenleving tot elkander in verbinding worden gebracht. Wij zijn voor 

elke doelgroep en bekleden daarmee een belangrijke functie in onze maatschappij. Haar 

unieke evenement waarborgt de samenkomst voor en door iedereen, ongeacht wie. 

 
Missie van de vereniging 

De GVVK is voor iedereen bereikbaar. Wij onderscheiden ons niet op niveau, maar 

respecteren de kennis van eenieder op verschillende niveaus. Wij staan voor 

krachtenbundeling en maatschappij voor jong en oud. Samen zetten wij het evenement 

Gondelvaart op de kaart.  

 

Wij waarborgen de historie en houden deze in stand. Met het innovatief ontwikkelen van 

een compleet evenement zal iedere bezoeker haar/ zijn eigen beleving meemaken. De GVVK 

spreekt elke doelgroep aan en elke doelgroep is van harte welkom. De GVVK waarborgt het 

cultuurhistorisch voortbestaan en bouwt haar evenement uit tot belevenis voor jong en oud. 

De GVVK staat voor een sterke, ondernemende en maatschappelijk betrokken vereniging 

met een informele, gezellige en levendige sfeer waar het publiek, sponsoren en media graag 

naar komen kijken en in willen investeren. Wij zijn lid van het Netwerk Immaterieel Erfgoed. 

Wij dragen het erfgoed een warm hart toe en blijven ons best doen het kennisnet mede te 

ondersteunen en zichtbaar te maken. 

 
Inleiding 

In dit beleidsplan wordt het actuele beleid van de Gondelvaartvereniging Koedijk, verder te noemen: 

“GVVK” toegelicht. Beleidsplannen worden zo nodig jaarlijks aangepast. Wijzigingen worden 

vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering, verder te noemen “de ALV”, die jaarlijks vóór 1 april 

moet worden gehouden. 

  

Strategie 

De doelstelling van de vereniging is opgenomen in artikel 2 van de Statuten (bijlage7). Beoogd wordt 

het culturele en recreatieve dorpsbelang van Koedijk te dienen. De vereniging heeft geen 

winstoogmerk. Het eventuele jaarlijkse batig saldo wordt besteed aan deze doelststelling zoals blijkt 
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uit de feitelijke werkzaamheden. In artikel 16 van de statuten is bepaald dat het vermogen dat 

overblijft na ontbinding van de vereniging zal worden overgedragen aan één of meerdere 

verenigingen werkzaam in Koedijk, waarvan de doelstelling aansluit bij de doelstelling van onze 

vereniging. 

 

 

 

Werkzaamheden 

Het beleid van de vereniging is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling, waaraan haar 

inkomsten worden besteed, te weten het jaarlijks in augustus, in de week waarin de derde zaterdag 

valt, organiseren en bevorderen van:  

 

1.  een te houden Gondelvaart in het Noord-Hollands Kanaal langs het dorp Koedijk;  

2.  gevel- en tuinversiering, c.q. verlichting binnen het gehele dorp Koedijk en de 

aangrenzende   

     wijken;  

3.  evenementen in en om een feesttent, die in principe wordt opgezet op het parkeerterrein  

     van de S.V. Koedijk, gelegen aan de Saskerstraat 164 te Koedijk;  

4.  een braderie of een soortgelijke markt;  

5.  extra attracties ter ondersteuning van de jaarlijkse Gondelvaartfestiviteiten.  

 

Werving en beheer van gelden 

De inkomsten van de vereniging bestaan uit:  

 

1. contributies  

2. entreegelden 

3. sponsor- en advertentiegelden 

4. loterijgelden  

5. subsidies  

6. donaties en giften 

 

Beloningsbeleid Gondelvaartvereniging Koedijk 

Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben 

gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun 

werkzaamheden.  

 

Eigen vermogen 

De financiële administratie van de vereniging wordt gevoerd door de penningmeester, die tevens de 

inkomsten en het eigen vermogen beheert. Het eigen vermogen dient als buffer om de continuïteit 

van de werkzaamheden van de vereniging te garanderen en de start van de werkzaamheden voor het 

komende kalenderjaar en ten minste twee volgende jaren voor te financieren. De vereniging houdt in 



principe niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene 

werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de vereniging als hiervoor omschreven. 

 

Beloningsbeleid 

De zeven bestuursleden en de in artikel 17 van het Huishoudelijk reglement genoemde 

commissieleden ontvangen conform de bepalingen in artikel 13 lid 4 van de statuten voor de door 

hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen beloning. Alleen eventuele onkosten, 

gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuurs- of commissiefuncties worden vergoed. De 

vereniging werkt verder uitsluitend met talloze vrijwilligers, voor het overgrote deel woonachtig in 

Koedijk, die uitvoerende, niet-beleidsbepalende werkzaamheden verrichten, maar daarvoor ook 

geen beloning ontvangen.  

 

Administratieve organisatie 

De financiële administratie van de vereniging wordt gevoerd door de penningmeester, conform de in 

de artikelen 10 en 11 van het Huishoudelijk reglement onder het hoofd “De penningmeester” 

omschreven werkzaamheden en verantwoordelijkheden. De penningmeester stelt tevens de 

jaarrekening op, die na controle door de leden van de Kascontrolecommissie, ter goedkeuring wordt 

voorgelegd aan de ALV. De jaarrekening wordt gepubliceerd onder de leden van de vereniging, die 

allen een uitnodiging tot bijwoning van de jaarlijkse ALV ontvangen. Voorts is hij verantwoordelijk 

voor de opstelling van de Begroting voor het nieuwe verenigingsjaar. 

        

 

 


