Beleidsplan 2015
De vereniging De Nieuwe Kring, afgekort DNK, biedt leden en belangstellenden een breed aanbod
van activiteiten op cultureel en levensbeschouwelijk gebied. Er worden cursussen gegeven over
filosofie, poëzie, literatuur en kunst. Er zijn kleine tentoonstellingen. Er zijn concerten.
Er zijn zondagse diensten, zowel op traditionele als op vormvrije wijze.
Ook is er aandacht voor de vraag hoe men aan een toenemende complexiteit het hoofd kan bieden
en hoe men aan kinderen een zinvolle vrijetijdsbesteding kan bieden. Er zijn plannen in ontwikkeling
om oudere leden en belangstellenden de gelegenheid te geven om het brein actief te houden en met
elkaar ervaringen te delen.
DNK verwerft haar te besteden middelen uit jaarlijkse contributies van de leden, uit de
huuropbrengsten van de woning en uit schenkingen. Voorts uit entreeheffing bij de genoemde
activiteiten (behalve bij de diensten), uit collectes bij de diensten, en uit verhuur van haar zaal en
overige ruimten aan derden. Voor leden van DNK geldt een lager tarief.
DNK heeft een bestuur dat geheel bestaat uit vrijwilligers zonder enige vergoeding of beloning. Het
bestuur betaalt op dezelfde voet als de leden contributie en betaalt op gelijke wijze entree voor de
activiteiten. Er is een kostersechtpaar dat op basis van urenbesteding een vrijwilligersvergoeding
ontvangt (uiteraard gebonden aan het daarvoor geldende fiscale maximum), DNK heeft niemand in
dienst. Voor specifieke, tevoren gedefinieerde, opdrachten wordt een externe kracht op uur
declaratiebasis ingeschakeld.
Het pand aan de Oscar Mendliklaan 3 te Aerdenhout, in eigendom van DNK, wordt onderhouden
deels uit genoemde middelen, deels uit een gemeentelijke subsidie en deels uit een kleine reserve.
Het vermogen van DNK bestaat uit dit pand met inventaris en uit bedoelde reserve. De sprekers,
musici en deskundigen, die bij de genoemde activiteiten optreden worden zoveel mogelijk bekostigd
uit de entreegelden en contributies. De voorgangers bij de diensten worden zoveel mogelijk
bekostigd uit contributies en collectes.
Het bestuur van DNK stelt zich ten doel om de opbrengsten uit verhuur en activiteiten te
vermeerderen. Om de opbrengst uit verhuur van de bovenwoning (Oscar Mendliklaan 5) te kunnen
verhogen wil het bestuur in de loop van 2015 de elektrische installatie en de CV installatie van de
panden Oscar Mendliklaan nr. 3 en nr. 5 scheiden en de keuken en de badkamer van de
bovenwoning (nr. 5) renoveren.
Teneinde de ruimten op de begane grond meer en frequenter te kunnen verhuren zullen deze
worden gemoderniseerd; het centrale toilet zal worden verbouwd om het ook voor minder valide
bezoekers toegankelijk te maken. Deze verbouwing zal voor het grootste deel worden gefinancierd
middels speciaal daarvoor in het leven geroepen premieleningen bij leden en gerelateerde
instituties.

