
Financieel beleid Stichting Buurtmarkt Breedeweg 

Ten behoeve van een gezonde en transparante financiële huishouding, heeft Stichting Buurtmarkt 

Breedeweg financieel beleid vormgegeven. Hieronder worden enkele onderwerpen uiteengezet. 

 

Beloningsbeleid 

De salarissen van de medewerkers Stichting Buurtmarkt Breedewegzijn gerelateerd aan de 

vastgestelde loontabellen van de Bedrijfs-cao. Hierin zit een bandbreedte van functiegroep 1 

(basisloon €1.650 – eindloon €2.000) tot functiegroep 11 (basisloon €3.375 – eindloon €4.333). 

 

De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht voldoen aan de WNT. De besturende organen zijn 

onderdeel van de Pluryn Groep en worden minimaal doorbelast aan Stichting Buurtmarkt Breedeweg 

( <  €2.500). Er vindt geen dividend/winstuitkering plaats en ook van bonusregelingen is geen sprake.  

 

Vermogen 

Het vermogen en de inkomsten van Stichting Buurtmarkt Breedeweg worden gevormd door: 

a) Inkomsten uit hoofde van de exploitatie van voorzieningen en diensten respectievelijk de 

verlening van diensten aan derden; 

b) Subsidies van overheid en anderen; 

c) Vergoedingen van ziektekostenverzekeraars en anderen; 

d) Giften, legaten en erfstellingen, welke laatstgenoemde categorie uitsluitend onder het 

voorrecht van boedelbeschrijving mogen worden aanvaard; 

e) Al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen; 

 

Het resultaat van Stichting Buurtmarkt Breedeweg wordt jaarlijks toegevoegd aan de eigen 

opgebouwde reserves. 

 

Geldbeheer gerelateerde zaken 

• Het financieel beleid van Stichting Buurtmarkt Breedeweg kent een risicomijdend karakter. 

Dat wil zeggen dat er geen onnodige financiële risico’s worden genomen voor het verkrijgen, 

behouden en beheren van financiële middelen. Stichting Buurtmarkt Breedeweg gaat geen 

financiële complexe producten aan en zet de overtollige liquide middelen niet risicovol weg. 

• Wijzigingen in geldbeheer dienen binnen de statutaire doelstellingen van Stichting 

Buurtmarkt Breedeweg  te vallen. 

• Aan investeringen in maatschappelijke ondernemingen ligt altijd een business case ten 

grondslag. In de business case wordt de financiering specifiek onderbouwd. 

• Toegestane instrumenten bij het aantrekken van financieringen ten behoeve van 

maatschappelijke ondernemingen zijn (onderhandse) geldleningen. 

• Een eventueel batig saldo bij beëindiging van Stichting Buurtmarkt Breedeweg wordt 

aangewend ten bate van een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). 

 

Besturen 

De besturende organen voeren het financieel beleid als volgt:  

a) De Raad van Bestuur besluit voorafgaande goedkeuring Raad van Toezicht; 

b) Vaststelling van de begroting, jaarrekening en het jaarverslag; 



c) Het aangaan van belangrijke financiële verplichtingen die niet in de begroting zijn 

opgenomen; 

d) Het aangaan van borgstellingen of andere zekerheidsstellingen; 

 


