Voorwaarde besteding gelden Dorpstafel Zevenbergschen hoek
Versie: 27 mei 2021

Deze versie van de voorwaarde is bij meerderheid van stemmen op 2 juni 2021 akkoord
bevonden door de leden en bestuursleden van de vereniging Dorpstafel
Zevenbergschen Hoek.
1. De bewoners van Zevenbergschen Hoek worden jaarlijks voor 1 januari in kennis gesteld
van de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag voor een financiële bijdrage;
2. Het bedrag dient bij te dragen aan het welzijn van de inwoners van Zevenbergschen Hoek;
3. Het bedrag is bedoeld voor eenmalige interventies, geen structurele ondersteuning;
4. Het bedrag mag wel aangewend worden voor een investering, maar niet voor het
bijkomend onderhoud. Afspraken over onderhoud is een voorwaarde voor de investering;
5. Het bedrag kan door iedereen aangevraagd worden en dient vervolgens zelf toegelicht en
gepresenteerd te worden;
6. Het bedrag is niet bedoeld om plannen van commerciële partijen dicht te rekenen;
7. Duurzame investeringen hebben de voorkeur;
8. Het bedrag is niet bedoeld voor feesten en partijen(bijdrage niet verjubelen);
9. Het bedrag is in principe alleen bedoeld om als medefinanciering en niet om alle kosten te
dragen;
10. Het bedrag is niet bedoeld voor evenementen waarbij leden uit het bestuur of organisatie
zelf inkomsten genereren direct/indirect of zichzelf inhuren;
11. Financieel plan:
a. Er dient ten allen tijde een duidelijk financieel plan en motivatie bij de aanvraag
meegeleverd te worden, voldoet een aanvraag hier niet aan dan zal deze niet in
stemming worden gebracht;
b. Bij bijdrage op factuur vooraf minimaal 3 offertes opvragen;
c. Bedragen tot €500,= kan direct na presentatie in de vergadering ter stemming
gebracht worden.
12. Elke aanvraag wordt formeel in stemming gebracht:
a. Deze stemming wordt ten allen tijde vooraf in de agenda aangekondigd;
b. Elk lid en de bestuursleden hebben één persoonlijke stem. Er kan alleen gestemd
worden door de leden die aanwezig zijn(niet bij volmacht);
c. Indien er meerdere leden van de Dorpstafel belanghebbende zijn in de toewijzing, mag
er door deze groep belanghebbenden slechts één lid één stem uitbrengen;
d. Bij een meerderheid van één stem wordt de aanvraag toegewezen;
e. Bij een minderheid van één stem wordt de aanvraag afgewezen;
f. Bij gelijke stemming (50%-50%) volgt direct een tweede stemming. Eindigt deze
tweede stemming weer gelijk, dan zal het voltallige dagelijks bestuur t.w. de voorzitter,
secretaris en penningmeester anoniem stemmen, waarbij zij zich niet mogen
onthouden van stemming (om weer gelijke stemming te voorkomen).
13. Achteraf dient de aanvrager terug te koppelen wat de resultaten zijn die behaald zijn door
de financiële bijdrage vanuit de Dorpstafel.
14. Het dagelijks bestuur is bevoegd om bedragen tot €250,= aan te wenden als dit om redenen
niet kan wachten tot de volgende vergadering. Intern zal het dagelijks bestuur stemmen en
zal het bij meerderheid toegewezen worden. Achteraf is het dagelijks bestuur verplicht om
dit toe te lichten in de eerstvolgende vergadering.

