Stichting Dorpsfonds Rumpt

HUISHOUDELIJK REGLEMENT – 10 OKTOBER 2019

BELEID
Stichting Dorpsfonds Rumpt (hierna ‘Dorpsfonds’) wil verenigingen, stichtingen en initiatieven
financieel steunen door middel van het jaarlijks beschikbaar stellen van premies als waardering of
stimulans en/of het verstrekken van een garantie.
PREMIE

1. Bekendmaking
Eenmaal per jaar dingen alle aanvragen mee naar een premie. De premies worden vooraf in
aantal en hoogte vastgesteld. De bekendmaking van de premies vindt jaarlijks plaats tijdens
de dorpsmaaltijd welke wordt georganiseerd op de zondag van het Rumptse Feest.

2. Openstelling
Het bestuur bepaalt eens per jaar hoeveel premies zullen worden uitgekeerd en wat de
hoogte er van is. Het totaal van de beschikbaar te stellen premies mag niet zo hoog zijn, dat
er geen financiële ruimte meer is om onverwachte gebeurtenissen of activiteiten financieel te
ondersteunen. Een aanvraag voor een premie moet voor 1 april zijn ontvangen om door het
bestuur te kunnen worden beoordeeld en in aanmerking te komen voor een toekenning.

3. Communicatie
Communicatie over een en ander gaat via de gebruikelijke kanalen en door meerdere
publicaties in de lokale pers.

4. Toetsing op voorwaarden
Alle aanvragen worden na 1 april beoordeeld door het bestuur of zij aan de volgende
voorwaarden voldoen:

a. De vereniging, stichting en/of het initiatief moet op sociaal, cultureel en/of
ontspanningsgebied actief zijn in of voor het dorp Rumpt.

b. De vereniging, stichting en/of het initiatief moeten betrekken hebben op activiteiten in,
dan wel voor, het dorp Rumpt en haar inwoners.

c. De vereniging, stichting en/of het initiatief mag niet bedrijfsmatig of beroepsmatig
actief zijn.
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d. De vereniging, stichting en/of het intiatief moet het evenement of activiteit uitvoeren
voor het einde van het jaar volgend op de toekenning van de premie.

e. De aanvraag moet helder zijn geformuleerd, en moet voorzien zijn van de benodigde
informatie. Het bestuur doet daartoe eventueel navraag.

f.

Indien aan één van deze voorwaarden niet is voldaan komt de aanvraag niet in
aanmerking voor een premie.

5. Besluitvorming
Het bestuur bespreekt alle aanvragen, die aan bovenstaande voorwaarden voldoen. Daarbij
wordt gelet op de volgende aspecten:

a. De originaliteit/uniciteit van de door de aanvraag gesteunde evenement of activiteit.
b. De betekenis van het evenement of activiteit voor de (leden van de) vereniging,
stichting en/of het initiatief dan wel diens respectievelijke doelgroepen. De betekenis
van de vereniging, stichting en/of het initiatief voor het dorp Rumpt.

c. De mate waarin het evenement of de activiteit bijzonder is voor het dorp Rumpt.
d. De tijd die verstrekken is sinds een mogelijk eerdere toegekende premie(s) aan de
vereniging, stichting en/of het initiatief.

e. De leden van het bestuur kennen onafhankelijk van elkaar en rekening houdend met
hetgeen staat in lid 4 (toetsing op voorwaarden) van dit artikel, punten toe aan elke
aanvraag. Het totaal aantal punten per bestuurslid is voor alle bestuursleden gelijk en
vooraf bepaald door de voorzitter.

f.

Per aanvraag wordt het totaal aantal punten geteld en de rangvolgorde
dienovereenkomstig bepaald. Vervolgens wordt de uitslag vastgesteld. Er wordt
alleen afgeweken van de rangvolgorde als geen van de bestuursleden daartegen is.

g. Van de aanvragen die met een premie gehonoreerd gaan worden, wordt vastgesteld
aan welke voorwaarden moet zijn voldaan, alvorens tot daadwerkelijke uitkering over
te gaan.

6. Afwikkeling
Het bestuur volgt de evenementen en/of activiteiten waaraan een premie is toegekend. Het
bestuur laat zich bij voorkeur ter plaatse informeren door de aanvrager. Als blijkt, dat de
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uitvoering van het evenement/de activiteit niet conform de geest van de aanvraag is, dan vindt
binnen het bestuur opnieuw besluitvorming plaats over de uitkering van de premie.
GARANTIESTELLING

1. Omschrijving
Het Dorpsfonds wil initiatieven ondersteunen die zonder een garantiestelling (wellicht) niet tot
stand komen. Het Dorpsfonds staat borg voor de kosten die voor de organisatie van het
betreffende evenement of de activiteit (vooraf) gemaakt dienen te worden en die door
onvoorziene en niet te verwijten omstandigheden, niet terugverdiend kunnen worden. Indien
de organisatie van het betreffende evenement of de activiteit in zo’n geval blijft zitten met een
“onredelijk” of “buitenproportioneel” tekort, kan het Dorpsfonds een bijdrage doen van een
nader te bepalen bedrag met een maximum van €2.000,00.

2. Voorwaarden
a. De vereniging, stichting en/of het initiatief moet op sociaal, cultureel en/of
ontspanningsgebied actief zijn in of voor het dorp Rumpt.

b. De vereniging, stichting en/of het initiatief moeten betrekken hebben op activiteiten in,
dan wel voor, het dorp Rumpt en haar inwoners.

c. De vereniging, stichting en/of het initiatief mag niet bedrijfsmatig of beroepsmatig
actief zijn.

d. De vereniging, stichting en/of het intiatief moet het evenement of activiteit uitvoeren
voor het einde van het jaar volgend op het verstrekken van de garantiestelling.

e. De aanvraag moet helder zijn geformuleerd, en moet voorzien zijn van de benodigde
informatie. Het bestuur doet daartoe eventueel navraag.
Indien aan één van deze voorwaarden niet is voldaan komt de aanvraag niet in aanmerking
voor een garantiestelling.

3. Beoordeling van aanvraag
Verenigingen, stichtingen en/of initiatieven die aan bovenstaande voorwaarden voldoen
kunnen een verzoek tot garantiestelling indienen. Dit kan alleen naar aanleiding van een
bijzonder evenement of activiteit. Het bestuur van het Dorpsfonds beoordeelt de aanvraag en
besluit al dan niet garant te staan voor een bedrag met een maximum van €2.000,00.

4. Overigen
a. Per aanvraagformulier kan een vereniging, stichting en/of initiatief slechts één
aanvraag voor een Garantiestelling doen.
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b. De Garantiestelling kan altijd aangevraagd worden, ook als het desbetreffende
evenement of activiteit meedingt naar de “normale” premies.

c. De aanvraag dient vergezeld te zijn van een plan van aanpak met een in eerste
instantie globale begroting.

d. Vooralsnog lopen aanvragen voor een garantiestelling gelijk met de aanvragen voor
een premie.

e. Verschil met een reguliere aanvraag is dat een garantiestelling daadwerkelijk bijdraagt
c.q. kan bijdragen tot het nemen van de beslissing om het voorgenomen evenement
of activiteit door te laten gaan.
BESTUUR

1. Het bestuur bestaat uit vijf meerderjarige personen. Om bestuurslid te kunnen zijn moet
iemand achttien jaar zijn of ouder, woonachtig zijn in Rumpt, of op de Polderdijk tot aan de A2
en op de Lingedijk tot aan de Provinciale weg. Het bestuur vormt een verantwoorde
afspiegeling van het dorp Rumpt; dat wil zeggen dat ieder van de bestuursleden actief moet
zijn in en/of betrokken moet zijn bij het verenigingsleven, stichtingen, kerkelijke
gemeenschappen en andere activiteiten in het dorp Rumpt.

2. Het bestuur bestaat in elk geval uit een voorzitter, penningmeester en secretaris en twee
bestuursleden.

3. Continuïteit is belangrijk en daarom wil het Dorpsfonds vermijden dat op een bepaald moment
de helft of meer van de leden van het bestuur gelijktijdig aftreedt. Aan de andere kant dient
ervoor te worden gewaakt dat bestuursleden totaal vergroeid raken met het Dorpsfonds en
daardoor (mogelijk) de jaarlijkse aanvragen niet meer objectief worden beoordeeld.
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar, en zijn maximaal twee keer
herkiesbaar zodat zij maximaal twaalf jaar bestuurslid kunnen zijn. Steeds in de eerste
vergadering van het nieuwe seizoen (het seizoen begint op 1 september en eindigt op 31
augustus) wordt het rooster van aftreden geagendeerd; dit rooster bevat de namen van de
bestuursleden met daarbij de datum dat hun termijn is begonnen en derhalve wanneer ze
(uiterlijk) aftreden. Bestuursleden die voortijdig wensen af te treden dienen dat uiterlijk in de
septembervergadering kenbaar te maken. Zij zullen dan nog één seizoen meedraaien ten
einde de overige bestuursleden maximaal de gelegenheid te geven de vacature die gaat
ontstaan in te vullen.
EINDE
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