1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

REGLEMENT "Kleine Kas" VV de Sjoutvotte
Doel van de "Kleine Kas" is om gedurende het Vasteloavesseizoen van 11 november
tot aan Aswoensdag de verteringen te betalen van de leden van VV de Sjoutvotte
bij bezoeken aan recepties en andere evenementen.
Deelnemers kunnen alleen de leden van VV de Sjoutvotte zijn, d.w.z.
Prins, President en de leden van de Raad van Elf. De leden van Verdienste mogen
deelnemen aan de "Kleine Kas", maar dit is geen verplichting.
De Jeugdprins deelt mee in de "Kleine Kas" zonder betalingsverplichting. Het is gebruikelijk
dat de ouders van de Jeugdprins een vrijwillige bijdrage leveren in de "Kleine Kas".
Ten behoeve van de "Kleine Kas" is er een speciale Bankrekening geopend bij de
ABN Amro Zuidhof, Bankgiro 61.41.87.230 t.n.v. VV de Sjoutvotte.
De beheerder van de "Kleine Kas" beheert deze bankrekening. Hij legt
verantwoording af aan het bestuur en aan de leden van VV de Sjoutvotte.
Jaarlijks zal een kascontrole gehouden worden door een aangestelde kascontrole
commissie (bestaande uit leden van de Raad van Elf) en een bestuurslid.
Voor het aantal te nuttigen consumpties per evenement wordt jaarlijks een voorstel
gemaakt door de "Kleine Kas" commissie. Dit voorstel wordt opgenomen in het tabblad
"consumpties". Dit betekent echter niet dat het voorstel daadwerkelijk gehaald moet
worden, maar het moet gezien worden als een richtlijn.
Naar aanleiding van de situatie kan variatie in aantallen consumpties plaatsvinden in
overleg met bestuur. De beheerder houd toezicht op het totaal aantal consumpties per
activiteit.
De bijdrage wat elk lid van de "Kleine Kas" jaarlijks moet bijdragen is het aantal consumpties
in het voorstel maal een gemiddelde consumptieprijs.
Bij een tekort gedurende het seizoen wordt door de beheerder "Kleine Kas" een
aanvullende bijdrage per deelnemend lid gevraagd.
Elk jaar zal de bijdrage per deelnemend lid, indien nodig, worden aangepast.
De totale bijdrage moet betaald zijn vóór 11 november van elk jaar.
Het jaarbedrag kan op de in punt 3 vermelde bankrekening maandelijks
of in één keer worden overgemaakt.
De prins betaald de totale bijdrage vanaf zijn uitroeping.
Bij grootschalige evenementen b.v. de Kwatsjaovend waarbij het voor de
beheerder ondoenlijk is om iedereen van een consumptie te voorzien is het
mogelijk het voor dit evenement voorziene aantal consumpties als penningen/bonnen
aan de leden te overhandigen.
Indien niet leden van de "Kleine Kas" gezamenlijk met VV de Sjoutvotte
aan een evenement deelnemen wordt voor hen alleen op hun verzoek door de

beheerders voor een consumptie gezorgd. De niet leden dienen dan
ter plaatse te zorgen voor voldoende consumptiebonnen.
Echtgenote(s) Partners(s) vriendin(nen) welke meegaan zullen als leden
"Kleine Kas" behandeld worden.

Indien in een café "aan de bel getrokken" moet worden zal dat de prins doen
na overleg met de beheerder "Kleine Kas" en het bestuur van VV de Sjoutvotte
(Imago van prins en vereniging)
Voor personen die de vereniging een dienst bewijzen zoals bv. chauffeurs e.d., zal de
consumptie uit de algemene verenigingskas VV de Sjoutvotte betaald worden door
de penningmeester.
Beëindiging van deelname aan de "Kleine Kas" kan alleen na beëindiging van het lidmaatschap
bij VV de Sjoutvotte.
Indien aan het einde van het seizoen een positief saldo overblijft van de "Kleine Kas", dan zal
een gedeelte van dit saldo aan het vertrekkende lid overgemaakt worden op zijn rekening.
Consumptiebonnen worden altijd door twee personen gehaald. Een van deze personen hoeft
niet de beheerder te zijn, maar wel lid van VV de Sjoutvotte.
Betalingen (kwitanties) consumpties bij een activiteit, moeten altijd worden getekend door de
beheerder "Kleine Kas" en een lid van VV de Sjoutvotte.
De beheerder van de "Kleine Kas" geeft op iedere ledenvergadering een overzicht over
de stand van zaken (aantal consumpties, financiëel etc.) betreffende de "Kleine Kas".
Dit overzicht overhandigt hij aan de secretaris voor vastlegging.
Na afloop van het seizoen volgt een evaluatie en kascontrole.
Kritiek op zaken betreffende "Kleine Kas" kunnen alleen in vergaderingen bespreekbaar
gemaakt worden, maar niet tijdens de evenementen.
Indien een lid wegens activiteiten t.b.v. de vereniging niet op een als in punt 4
aangegeven activiteit aanwezig kan zijn, kan indien gewenst het aantal voor die activiteit
gebruikte consumpties aan hem vergoed worden.
Indien een lid tijdens het seizoen door onvoorziene omstandigheden (bv ziekte (echtgenote)),
niet kan deelnemen aan een (groot) deel van de activiteiten, dan wordt aan het einde
van het seizoen een gedeelte van de bijdrage "Kleine Kas" aan hem vergoed.
Geleen, 15 Mei 2007.
Peter Steps

