
Voorwaarden Stimuleringsfonds 

Het Stimuleringsfonds van Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land handelt op basis 
van een aantal voorwaarden. 

• Het project is vernieuwend en stimuleert de samenhang in dorp of wijk. 
• Het fonds ondersteunt alleen projecten in het werkgebied van 

Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land, te weten gemeente Urk, 
Noordoostpolder en Steenwijkerland. 

• De sluitingsdata voor inschrijving zijn elk jaar: 1 november, 1 februari en 1 juni. 
Na de vergadering van de commissie neemt één van de leden contact op over 
het vervolg van je aanmelding. Wanneer het aangevraagde bedrag wordt 
toegekend, spreken zij samen een moment van uitreiken af en hoe er 
publiciteit aan gegeven wordt. Het bedrag wordt uitgekeerd wanneer de 
financiering rond is. 

• De aanvraag is volledig: het online formulier is volledig ingevuld waardoor de 
commissie voldoende beeld heeft van de activiteit, de begroting, de planning, 
de initiatiefnemers, de mate van publiciteit. Aan de bijlagen is het 
handtekeningenformulier waarop 5 leden aangeven achter een eventuele 
bijdrage van het Stimuleringsfonds van de ledenvereniging te staan als 
verplichte bijlage toegevoegd. En indien van toepassing: een uitgewerkte plan 
van aanpak, een uittreksel van de KvK en een recent financieel verslag.  

• De toetsingscommissie bestaat uit vijf personen. 1. een voorzitter (extern) 2. 
een vicevoorzitter uit het algemeen bestuur en 3 leden (1 lid uit ledenraad en 
2 extern). De vicevoorzitter houdt ruggespraak met het bestuur en heeft 
vetorecht. Bij verschil van inzicht besluit het bestuur van de ledenvereniging. 

• Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land behoudt zich het recht voor om bij 
ongewenste ontwikkelingen de projectsteun tussentijds te beëindigen. 

• Tegen het advies van de toetsingscommissie en de beslissing van de 
Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land is geen beroep mogelijk. 

• De bedragen worden voor maximaal 1 jaar toegekend en éénmalig per 
project. 

• De maximale bijdrage is 60 % per initiatief. De hoogte van het bedrag wordt 
per aanvraag vastgesteld maar is maximaal €1000,- 

• Wanneer het vermogen van een plaatselijk organisatie/ vereniging dit toelaat, 
wordt van hen co-financiering voor het initiatief verwacht. 

• Het Stimuleringsfonds is niet bedoeld als verliesinvestering. 
• De aanvrager brengt tijdens en na afloop van het project schriftelijk verslag uit 

aan de toetsingscommissie van de ledenvereniging over de voortgang en het 
resultaat van het project. 

• Het fonds ondersteunt projecten op basis van wederkerigheid. Dat betekent 
dat van de aanvrager een tegenprestatie wordt verwacht, zoals 
naamsvermelding van de ledenvereniging. 

• De aanvrager verleent, door deelname aan deze actie, toestemming aan de 
ledenvereniging om publiciteit te maken voor het initiatief. Indien gewenst 
verleent de aanvrager hieraan actief zijn medewerking. Het voldoen aan alle 
voorwaarden en toetsingscriteria verschaft de aanvrager niet automatisch het 
recht op honorering van de aanvraag. 



De Toetsingscriteria 

De toetsingscommissie beoordeelt jouw ingediende project op een aantal criteria 

• Het project bevordert de sociale binding, het welzijn en de leefbaarheid in het 
werkgebied van Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land. 

• Het project doet een beroep op de particuliere verantwoordelijkheid van 
individuen en groepen. 

• Het project levert een bijdrage aan de zelfredzaamheid van individuen of 
groepen. 

• Het project is levensvatbaar. De aanvraag is voorzien van een omschrijving 
van het doel, plan van aanpak en een deugdelijke kostenbegroting. 

• De investering heeft nog niet plaatsgevonden. 
• De periode tussen het moment van toewijzing en aanvang van het project 

bedraagt niet langer dan twee jaar. Na twee jaar wordt de aanvraag verjaard 
verklaard. 

• Daar waar situaties ontstaan die niet conform het projectvoorstel worden of 
zijn uitgevoerd, beslist de toetsingscommissie. 

 


