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1.Doelstelling 
Het departement Wageningen is een vereniging met statuten die zijn opgemaakt d.d.13 maart 2003. 
Het departement stelt zich ten doel het welzijn, in de ruimste zin, van individu en samenleving te 
bevorderen. Zij gaat daarbij uit van een gezindheid tot dienstverlening aan de medemens en van de 
onafhankelijkheid van enige groepering van levensbeschouwelijke, politieke of economische aard. 
Alle activiteiten van het departement zijn gericht op bovengenoemde doelstelling en hebben geen 
winstoogmerk.  
 
2.Organisatie 
Het departement Wageningen is lid van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Het departement 
is een vereniging met leden. Jaarlijks houdt het departement een Algemene Ledenvergadering 
waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid en activiteiten van het afgelopen 
jaar en het beleid voor het volgende jaar/jaren wordt vastgesteld. 
 
3.Activiteiten  
De activiteiten van het departement zijn de volgende;  
Het financieel ondersteunen van initiatieven en projecten in de samenleving die in lijn zijn met de 
doelstelling van het departement.  
 
4.Inkomsten 
De inkomsten van het departement bestaan uit:  
a. de contributies van de leden;  
b. donaties;  
c. onkostenvergoedingen en incidentele uitkeringen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen  
d. erfstellingen, legaten en schenkingen;  
e. subsidies;  
f. gekweekte renten en dividenden;  
g. andere baten.  
 
5.Financieel beheer 
Het dagelijks beheer van de geldmiddelen van het departement is opgedragen aan de 
penningmeester. Het departementsbestuur regelt de taken en bevoegdheden van de 
penningmeester. De door de bestuursleden en vrijwilligers - in het belang van het departement - 
gemaakte reis- en verblijfkosten worden vergoed overeenkomstig de door het departement 
vastgestelde normen.  
 
De gelden van het departement worden beheerd / belegd op een wijze waarbij de liquiditeit, 
soliditeit en rendement is gewaarborgd en het vermogen in stand wordt gehouden. Ter bevordering 
van de doelstelling en de werkzaamheid van het departement, kunnen in beperkte mate uit het 
vermogen van het departement, mits dit, gelet op andere belangen, van voldoende omvang is, 
geldleningen worden verstrekt of giften worden verstrekt aan derden. 
 
 
  

 


