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REGLEMENT REKENING BIJZONDERE PROJECTEN 
 
Vastgesteld bij bestuursbesluit van 9 september 1975 (destijds genaamd: Reglement voor het Opleidingsfonds).  
Laatstelijk gewijzigd door het bestuur bij besluit van 5 februari 2019, welke wijziging voor een ieder ter inzage is neergelegd 
ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam, sector Kanton. De tot 5 februari 2019 verworven aanspraken op uitkeringen 
worden beheerst door de tot die datum van kracht zijnde Statuten en reglementen van de Stichting Algemeen Sociaal Fonds 
voor de Grafische Bedrijven . 
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Artikel 1  Begripsbepalingen  
In dit reglement wordt verstaan onder: 
(1) de stichting :  de Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Grafimediabranche; 
(2) het bestuur :  het bestuur van de stichting; 
(3)   de rekening :  de Rekening Bijzondere Projecten;  
(4)  de ROGB :  de Raad voor Overleg in de Grafimedia Branche; 
(5)   boekjaar :  kalenderjaar 

Artikel 2  Doel en middelen 
(1) De onderhavige rekening dient ter verstrekking van financiële bijdragen terzake van, door en/of in opdracht van de 

ROGB uitgevoerde of uit te voeren activiteiten of aan door de ROGB nader te benoemen doelen. 
(2)    De middelen van de onderhavige rekening worden gevormd door: 

a. de middelen van de onderhavige rekening; 
b. de opbrengst van de belegde middelen van de onderhavige rekening;  
c. alle andere baten die aan de onderhavige rekening mochten toevallen.  

(3)    De kosten die worden gemaakt ten behoeve van de uitvoering, administratie en het beheer komen ten laste van de 
onderhavige rekening. 

Artikel 3  Financiële bijdragen op verzoek van de ROGB 
(1) Na ontvangst van een daartoe strekkend verzoek van de ROGB worden, na controle van de verstrekte gegevens, 

financiële bijdragen verstrekt aan de ROGB of aan door de ROGB aangegeven organisaties.  
(2) Financiële bijdragen worden slechts gedaan voor zover de in de onderhavige rekening aanwezige middelen na aftrek 

van alle andere op de onderhavige rekening rustende verplichtingen voor de uitbetaling daarvan toereikend zijn.  

Artikel 4  Opgaven en inlichtingen  
(1) Na afloop van het boekjaar stelt het bestuur de ROGB in kennis van de vermogenspositie van de onderhavige 

rekening per 31 december van dat boekjaar onder overlegging van een op dat boekjaar betrekking hebbend overzicht 
van lasten en baten van de onderhavige rekening. 

(2) Het bestuur verstrekt desgevraagd de ROGB alle inlichtingen die de ROGB behoeft. 

Artikel 5  Opheffing van de rekening 
Indien het bestuur besluit tot opheffing van de onderhavige rekening, zal een eventueel batig saldo ter beschikking worden 
gesteld van de in artikel 5 van de statuten van de stichting genoemde werkgeversorganisatie. 

Artikel 6  Reglementswijziging of -intrekking 
Wijziging of intrekking van het reglement geschiedt door het bestuur in overleg met en/of op verzoek van de ROGB. 

Artikel 7  Beroep 
Een belanghebbende kan tegen de beslissing van de uitvoeringsorganisatie in beroep komen bij het bestuur. 

Artikel 8  Slotbepaling 
Dit reglement kan worden aangehaald als 'Reglement Rekening Bijzondere Projecten’. 
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