Stichting Visser-Bearda
Secr. / Penningmeester: S.Spiekhout
It Leechje 18
9086 CG Hempens.
Bestemd voor de besturen van de verenigingen en organisaties te Hempens & Teerns
‘Spelregels' voor het aanvragen en uitbetalen van bijdragen van het ”VISSER-BEARDA- FONDS”
Hempens, november 2014.
Beste mensen,
Hier onder vinden jullie de “spelregels” die we hanteren voor de aanvragen en afhandeling van de toezeggingen.
Ook is er een uniform aanvraag formulier, dat met eventuele bijlagen, in principe wordt gebruikt. Downloaden
van het formulier kan via de internet site, Himpens-Tearns, de Visser Bearda Stichting.
1.

Het is de bedoeling dat gebruik wordt gemaakt van dit formulier. Te verkrijgen bij Johannes de Goede,
Simon Spiekhout of downloaden van de internet site, www.Hempens-Teerns , en dan ‘klikken’ op
Verenigingen en dan Visser Bearda Fonds en volg de aangegeven link aanvraag formulier c.q.
spelregels. Het kan ook elektronisch worden ingeleverd, graag zelfs.
2. Als bijlage bij de aanvraag uw financiële stukken
 Balans of een financieel verslag van het verenigingsjaar, goed gekeurd door de algemenen
leden vergadering.*
 Begroting voor het jaar of de activiteit waar de aanvraag voor geld.
* Opmerking:
Bij de eerste aanvraag een overzicht van de laatste twee aaneengesloten boekjaren. Als er het jaar daarvoor een
aanvraag was, dan is die er al. Verder een begroting voor het jaar waarvoor de aanvraag is ingediend.
3. Na toezeggingen van een aanvraag, is het de bedoeling dat de verantwoording van de aanvraag dat jaar
wordt overlegd.
De betreffende rekeningen ( kopieën) moeten voor 15 december van het subsidie jaar worden
ingediend, let wel in het jaar waarvoor de aanvraag is gedaan.
Dat houdt in dat er een afrekening wordt gestuurd, waaruit blijkt dat het geld is besteed aan//voor het
gevraagde en toegezegde doel. Met de bonnen (kopieën) e.a. Eventueel financieel overzicht, als dat dan
klaar is van dat boekingsjaar.
4. Is er minder geld besteed dan toegezegd, gaat het over gebleven deel naar de revenuen van het volgende
jaar.
5. Is er meer geld besteed, dan wordt het toegezegde bedrag betaald.
6. Aanvragen moeten voor 1 november van het jaar voorafgaan aan het jaar waarvoor de subsidie wordt
aangevraagd. Dit in principe via de coördinator van Dorpsbelang.
Het stichting bestuur vergadert indien nodig twee maal per jaar, april en november. Waarbij in de
najaarsvergadering de aanvragen voor het volgende jaar behandeld worden.
De vergader data zijn te vinden, of bekend bij de vertegenwoordiger van Dorpsbelang en de secretaris van het
V.B. fonds. Het wordt ook op de website Hempens Teerns vermeld.
In de praktijk coördineert de Vereniging van Dorpsbelang de aanvragen vanuit het dorp in samenwerking met de
verenigingen.
We willen graag meegeven dat het formeel het bestuur beslist, hoeveel, of dat het nodig is, bijvoorbeeld of er
voldoende eigen baten zijn of niet. Uiteraard ook of het statutair kan.
Wij hopen dat u van deze geboden mogelijkheid zoveel mogelijk gebruik mag maken en plezier zal hebben zoals
bedoelt door de heer en mevrouw Visser- Bearda.
S.Spiekhout Secretaris / penningmeester
Telefoon 058-2883467 of 06 53 422 049 ook Email: simon@spiekhoutnet.nl
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PS
Ik wil jullie, dringend verzoeken papieren die elektronisch beschikbaar zijn, of zijn te
maken, betreffende aanvragen of de verantwoording elektronisch per iemeel te sturen.
Je kunt bijvoorbeeld de verantwoording van het bestede bedrag, doen door betreffende
bewijzen, rekeningen c.q. afschrijvingen in scannen en met een begeleidend schrijven
sturen, wel graag rechtstreeks naar de VB stichting.
Iemeel adres simon@spiekhoutnet.nl
PS



Ook nog even aandacht voor de zogenaamde ‘spelregels’ deze staan op de internet site
van Hempens Teerns, zijn dit jaar tekstueel enigszins aangepast.
Klik van op de link Visser Bearda Stichting en om te kijken.
Anders kan het altijd gevraagd worden, hoe of wat, bij Simon, b.v. telefonisch 0582883467 of
0653422049.
PS



Meerjaren planning is voor ons als VB Stichting en de verenigingen van belang om op
termijn een goed zicht te hebben op wat er ter beschikking is voor de aanvragen. Ook
kan men de meer jaarlijkse bijdragen gebruiken voor betalingen van aangegane
verplichtingen voor het uitvoeren van grotere plannen.
Dit soort meerjaren planning wordt hooglijk gewaardeerd.



De reguliere (statutaire) bijdragen, dat zijn de bedragen voor de verenigingen die in het
bijzonder genoemd zijn in de nalatenschap van de familie Visser Bearda, worden in
het begin van het jaar betaald.
Vraag niet een bijdrage aan als er voldoende baten zijn, geef ruimte voor anderen.




Er is geen verplichting alle toegezegde gelden van een aanvraag te gebruiken!
Wat niet helemaal wordt opgebruikt, gaat bij de revenuen van het volgende jaar en zijn
dus weer te gebruiken voor meerdere aanvragen.
Dus zuinig zijn is helpen van een ander.

Als jullie iets willen organiseren voor het dorp, vragen kan ook ad-hoc, voor een bijdrage, met
een belletje of per e-mail aan ondergetekende.
Het is wel de bedoeling, dat het onderbouwd wordt en binnen de mogelijkheden van de Visser
Bearda Stichting vallen!
Simon Spiekhout.
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