Doelstelling en beleidsplan
De Vollenhoofse Vereniging voor Volksvermaken (VVVV) is opgericht in 1905 en
de vereniging heeft als hoofddoel het jaarlijks organiseren van en het voor de
toekomst behouden van het Bloemencorso te Vollenhove. Het vermogen en de
inkomsten van de vereniging kunnen, naast de inkomsten uit het evenement,
worden gevormd door subsidies, donaties, renten, erfstellingen, legaten,
schenkingen en alle andere inkomsten uit en wijzigingen in de waarde van
bezittingen. De vereniging heeft niet ten doel het maken van winst en begroot
daarom neutraal. Eventuele batige saldi worden aangewend voor de activiteiten
van de vereniging.

Organisatie
De Vollenhoofse Vereniging Voor Volksvermaken wordt bestuurd door een tiental
bestuursleden. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:
Voorzitter: Han Knol
Secretaris: Peter Klappe
Penningmeester: Claudia Lassche
Vice-voorzitter: Richard Dierkes
De overige bestuursleden zijn:
Elina van Benthem (officieel al afgetreden; opvolgster is beoogd)
Miriam Strijk
Eddy Winter
Dick Jongman
Johan Wichers
Fokko Winters
De twee aspirant bestuursleden zijn:
Mariska Hoogstede
Thiemo Lakeman
De bestuursleden zijn allen vrijwilliger en ontvangen geen beloning voor het werk
dat zij doen voor de VVVV. Alleen gemaakte onkosten voor de VVVV kunnen
worden gedeclareerd bij de penningmeester.
Bestuursleden kunnen niet afzonderlijk beschikken over het vermogen van de
VVVV en alle handelingsbevoegdheden van de bestuursleden zijn vastgelegd bij
de KvK. Er is geen Raad van Toezicht.

Gegevens Vollenhoofse Vereniging voor Volksvermaken
Postadres: Postbus 48, 8325ZG Vollenhove
Fiscaal nummer: 0048.81.771
KvK nummer: 40061683
Mailadres: info@corsovollenhove.nl
Website: www.corso-vollenhove.nl
IBAN NL49 RABO 0301 8281 56

Verslagen van activiteiten en financiën
Jaarlijks wordt een verslag opgesteld van de activiteiten en deze wordt tijdens de
algemene ledenvergadering bekend gemaakt en daarna gepubliceerd op de
website: www.corso-vollenhove.nl/verslagen.
Tevens wordt tijdens de algemene ledenvergadering het financieel verslag van
het afgelopen jaar en de begroting voor het nieuwe jaar vastgesteld. Ook deze
wordt daarna gepubliceerd op de website: www.corso-vollenhove.nl/financielejaarverslagen.

