
Aanvraagprocedure RESTGELDEN 2016/2017 

Procedure voor kernen die kiezen voor alleen gebruikmaking van de restgelden 2016-2017. 

Aanleiding: 

In overleg met de toenmalige adviesraad is besloten om kernen eenmalig gebruik te laten maken van 

de restgelden die nog bestaan uit de jaren 2016-2017. Restgelden zijn de niet opgevraagde 

retributiecompensatie-bedragen van de betreffende kern. 

De betreffende kernen hebben tot 1 juni 2019 de mogelijkheid gehad om hierover een besluit te 

nemen en dit besluit te melden aan het Ondernemersfonds.  

Vanuit OV Sudwesthoeke is een opmerking gemaakt m.b.t. de datum inleveren begroting in een vorig 

stuk. Deze daar genoemde datum van 1 juni was niet correct en had dan ook 1 oktober 2019 moeten 

zijn.  

Voor kernen wiens aanvraag tot gebruik maken van de restgelden 2016/2017 is gehonoreerd, geldt 

de navolgende procedure. 

Procedure: 

1. De kernen waar de ondernemers(vereniging) een besluit hebben genomen om alleen de 

restgelden 2016-2017 te gebruiken dan wel de Vereniging van Dorpsbelang te mandateren 

en hiervan van het Ondernemersfonds een bevestiging hebben ontvangen dienen  

 

vóór 1 oktober 2019 

 

een begroting en projectomschrijving(en) van deze gelden aan te bieden aan het bestuur van 

de Stichting Ondernemersfonds SWF.  

 

2. De begroting en projectomschrijvingen dienen te voldoen aan de format zoals door de 

Stichting Ondernemersfonds SWF opgesteld (zie Bijlage). 

 

3. De begroting en projectomschrijvingen dienen te zijn goedgekeurd door  

of  (a)  de (bijzondere) Algemene Ledenvergadering van de ondernemers in de 

   betreffende kern, 

of (b)  een enkelvoudige meerderheid van de ondernemers in die kern volgens 

   inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel; 

of (c) de (Bijzondere) Algemenen Ledenvergadering van de betreffende vereniging 

   van Dorpsbelang indien in de betreffende kern de meerderheid van de aldaar 

   gevestigde ondernemers Dorpsbelangen hebben gemandateerd. 

 

4. De begroting en de projectomschrijvingen dienen ingeval van 3a of 3c te worden vergezeld 

door de notulen van de betreffende vergadering alsmede een presentielijst van die 

vergadering. In geval van 3b dient te worden aangetoond dat de goedkeurende meerderheid 

van ondernemers kennis heeft kunnen nemen van begroting en projectomschrijving(en). 

 

 



5. Het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds SWF controleert of de begroting en de 

projectomschrijving(en) voldoen aan onderstaande criteria: 

 

a. Er is gebruik gemaakt van de aanvraagformats voor begroting en 

projectomschrijving(en) 

b. Gelden uit de budgetten van 2016-2017 kunnen niet worden bestemd voor 

reserveringen voor meerjarige projecten. 

c. Elk project moet een collectief doel dienen in het betreffende gebied. 

d. Elk project moet gericht zijn op het versterken van de economische vitaliteit van het 

gebied of de onderlinge verbindingen in het gebied c.q. kern. 

e. Een project mag geen politiek en/of godsdienstig karakter hebben. 

f. Het project geen vorm van individuele sponsoring zijn.  

g. In geval van financiële ondersteuning van een project, object, evenement e.d. dient 

in alle gevallen een redelijke tegenprestatie te worden geleverd 

 

6. Gelden worden door het Ondernemersfonds rechtstreeks betaald aan crediteur en in geen 

geval aan de kern zelf. Dit voorkomt tijdrovende verantwoordingsprocedures achteraf.  

a. Na uitvoering van de project(en) dient dit schriftelijk te worden gemeld aan het 

bestuur van de Stichting Ondernemersfonds SWF met daarbij: 

- een duidelijke toelichting op en een declaratie van de facturen voor het betreffende 

   project(en) 

- één of meerdere foto’s van het betreffende project inclusief een kort verslag van 

  het verloop c.q. resultaat het project. 

b. Per project kan nooit meer worden gedeclareerd dan het bedrag dat op de begroting 

is toegewezen. 

c. Alle te declareren facturen dienen op naam van de Stichting Ondernemersfonds SWF 

te worden gesteld.  

d. Het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds SWF draagt zorg voor de betaling 

van de facturen. 

e. Betreffende projectdeclaraties en –facturen dienen voor 1 april 2020 te zijn 

ingediend bij het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds SWF. Facturen die het 

Ondernemersfonds bereiken op of na 1 april 2020 worden niet (meer) uitbetaald. 

 

7. Restgelden 2016/2017 welke niet, niet correct, niet volledig of niet tijdig zijn opgevraagd c.q. 

ingediend, worden per 1 april 2020 beschikbaar gesteld voor Súdwest-brede projecten. 

 

8. Bevoorschotting is niet mogelijk. 

 

 

Hieronder zijn enkele voorbeelden opgenomen van projecten welke wel en welke niet mogelijk zijn. 

 

 

 

 



 

 

 

Voorbeelden 

 

Mogelijk is:     Niet mogelijk is: 

> verbouw van een dorpshuis via offertes        > verbouw van een dorpshuis door lokale aannemer  

bij meerdere aannemers                                           zonder offertes bij meerdere aannemers opgevraagd    

                                                                                      te hebben     

> Verf voor schilderen van het dorpshuis > Cadeaubonnen voor vrijwilligers 

    door vrijwilligers   

 

> plantenbakken in de kern   > Gift aan een noodlijdende ondernemer in de kern 

 

> Bijdrage aan de aanschaf van nieuwe   > Gift aan de fanfare om er zelf uniformen van te 

   uniformen van de fanfare waarbij de fanfare      kopen 

   belangloos optredens verzorgd 

   bij het dorpsfeest, op Koningsdag etc. 

 

> Een cursus leidinggeven voor het bestuur > Een kilometervergoeding voor het bestuur van 

           Dorpsbelangen  

  

 

 

 

 

 


