
	

Regeling erfstellingen, legaten, 
schenkingen en andere inkomsten  
Progressief Drechterland 

 

Preambule 
Artikel 7 lid 1 van de Statuten vereniging Progressief Drechterland geeft als inkomsten ondermeer aan 
erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten. Deze regeling dient om de doelstelling, de 
middelen en de onafhankelijkheid van de vereniging te waarborgen. 

Regeling 
Artikel 1 
Het bestuur beslist over de acceptatie van erfstellingen, legaten, schenkingen en overige inkomsten in 
overeenstemming met deze regeling. Het bestuur legt daarvoor verantwoording af aan de algemene 
vergadering. 

Artikel 2 
1. Erfstellingen, legaten, schenkingen, gunsten en overige inkomsten moeten worden geweigerd als 

deze mogelijk gedaan worden om de besluitvorming in de vereniging of in de Gemeente Drechterland 
te beïnvloeden. 

2. Leden van de vereniging volgen de gedragslijn van lid 1 en zijn verplicht mogelijke pogingen om de 
besluitvorming te beïnvloeden onmiddellijk bij het bestuur te melden. 
 
 
Artikel 3 
Erfstellingen mogen alleen benificiair en zonder last aanvaard worden. Instellen van een fonds dat de 
doelstelling ondersteunt is toegestaan. 

Artikel 4 
Legaten en schenkingen mogen alleen zonder last aanvaard worden. Instellen van een fonds dat de 
doelstelling ondersteunt is toegestaan. 

Artikel 5 
Erfstellingen, legaten en schenkingen in natura, zowel roerende als onroerende zaken, mogen alleen 
aanvaard worden na de zorgvuldige afweging of aanvaarding geen bezwaren voor de vereniging 
opleveren of kunnen gaan opleveren. Bij twijfel raadpleegt het bestuur de algemene vergadering. 

Artikel 6 
Overige inkomsten zijn alleen toegestaan als deze voortkomen uit activiteiten of subsidies ter 
ondersteuning van de doelstelling en als deze niet leiden tot verplichtingen aan derden. Het afleggen 
van verantwoording voor de besteding van subsidies is geen belemmering voor acceptatie. 

Artikel 7 
Het bestuur regelt met de Belastingdienst de meest gunstige fiscale status voor het ontvangen van 
erfenissen, legaten en schenkingen. 

Slotbepaling 
Artikel 8 
In situaties waarin deze regeling niet voorziet, besluit het bestuur in overeenstemming met de geest 
van deze regeling. 

	


