
 
 

Reglement activiteitenfonds versie definitief. Aangepast november 2022 

Missie SDD: 

In stand houden van een bloeiend verenigingsleven op het gebied van sport, cultuur en recreatie in 

Dirkshorn, Stroet en Groenveld. 

 

De SDD is de belangenbehartiger voor de verenigingen en stichtingen op het gebied van sport, kunst en cultuur 

en recreatie: 

- Samen sterker. 

- Creëren van maatschappelijke waarde door samen te werken en toegevoegde waarde naar          

elkaar te leveren. 

 

De SDD is: ( zonder op de stoel van de bestuurder te gaan zitten) 

Richtinggevend  

Samenbindend. 

Vertegenwoordigend 

Ondersteunend. 

 

Doelen: 

1) Bevorderen onderlinge samenwerking. 

2) Helpen en ondersteunen lange termijn plannen. ( Leefbaarheid plan/WBTR e.d. ) 

3) Op peil houden voorzieningen niveau. 

4) Initiëren en stimuleren gezamenlijke activiteiten. 

 

Met ondersteuning van onze partners, uit activiteiten en andere vormen van ondersteuning bouwt de SDD een 

Activiteitenfonds op dat ter beschikking staat voor het organiseren van activiteiten die voldoen aan de 

reglementen van Activiteitenfonds. Dit reglement is door de deelnemers aan de SDD als volgt goedgekeurd: 

Voor de aanwending van de in het activiteitenfonds gevormde financiële middelen  ( op jaarbasis is maximaal 

€4000 beschikbaar) gelden de volgende voorwaarden: 

a. Leden, maar ook niet leden, die activiteiten willen organiseren die een goede bijdrage leveren aan de 

leefbaarheid, saamhorigheid en/of het voorzieningen niveau in de dorpen kunnen een aanvraag doen 

voor een bijdrage uit het activiteitenfonds. De aanvraag voor de te organiseren activiteit  wordt met 

een advies van het Dagelijks Bestuur van de SDD ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. 

Toelichting:  

Onder een lid of niet lid wordt verstaan een bij de KVK geregistreerde Stichting of Vereniging. In het 

geval van persoonlijke initiatieven dienen die ondergebracht te worden bij een geregistreerde 

Stichting of Vereniging. Dit om te voorkomen dat er verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de 

organisatie van activiteiten bij personen komen te liggen die mogelijke negatieve consequenties niet 

kunnen dragen. We adviseren organisatoren ( lid of geen lid) in ieder geval een 

aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. 

 



 
 

b. De aanvrager kan een beroep doen op de middelen van het activiteitenfonds middels een 

gemotiveerd verzoek aan het SDD bestuur. Daarbij dient de activiteit waar de bijdrage voor wordt 

gevraagd concreet omschreven te zijn en het te behalen doel. Bijvoorbeeld het aantal 

deelnemers/bezoekers en waar en wanneer de activiteit gaat plaatsvinden, evenals de hoogte van de 

gevraagde bijdrage en de hoogte van het bedrag dat de aanvrager zelf voor deze activiteit op tafel 

legt. Het begrip activiteit moet ruim worden gezien en moet passen binnen de doelstelling van de 

SDD.  Het verzoek zou ook bij kunnen dragen aan een verder gaande samenwerking tussen de leden 

middels het opzetten van een activiteit.  

c. De bijdrage uit het activiteitenfonds zal maximaal 50% zijn van het bedrag dat de aanvrager zelf aan de 

activiteit besteedt. Activiteiten die door meerdere leden of niet leden worden opgezet, komen, naast 

de bovengenoemde vergoeding, in aanmerking voor een extra vergoeding van 10% van de totale 

kosten met een maximum van €300 per activiteit.  

Toelichting: 

De organisator stelt een begroting op waarbij de te maken kosten en de in te brengen opbrengsten 

worden gesaldeerd. De bijdrage vanuit het activiteitenfonds is dan maximaal 50% van het genoemde 

saldo. 

Vaak zal nog niet duidelijk zijn hoe hoog het saldo van kosten en opbrengsten zal zijn. Bij de aanvraag 

zal dan aangegeven worden wat de maximale bijdrage uit het fonds zal zijn. Met daarbij de 

aantekening dat het definitieve bedrag vastgesteld wordt na overleggen van een degelijke en 

onderbouwde ( bewijsstukken) nacalculatie. Opgesteld op basis van onderling vertrouwen. 

De uitkering uit het fonds zal plaats vinden nadat aan de afspraken is voldaan. 

 

d.  Een verzoek/ aanvraag moet per mail (SDD@dirkshornbruist.nl)  worden ingediend bij het bestuur van 

de SDD.  Een aanvraag hoger dan €500,00  dient uiterlijk 2 maanden voor de geplande activiteit plaats 

te vinden. Goedkeuring vindt plaats door de leden op basis van een advies van het bestuur. 

In dit verzoek geeft de aanvrager aan of ook elders subsidie of een financiële bijdrage voor de activiteit 

is aangevraagd.  

Verzoeken voor een bijdrage uit het activiteitenfonds kleiner dan €500,00 kunnen tot 14 dagen voor 

evenement onderbouwd bij het bestuur van de SDD worden aangevraagd. Deze aanvragen worden door 

het bestuur getoetst aan dit reglement.  

 

e. De aanvrager verplicht zich van de activiteit een promotioneel artikel te schrijven voor de   website 

dirkshornbruist.nl.  

 

f. Het bestuur van de SDD zal op aanvragen die in een grijs gebied vallen positief adviseren. Bij aanvragen 

groter dan €500,00 ligt de beslissing bij de deelnemers van de SDD. De beslissing wordt genomen in een 

ALV, waarbij de meerderheid van stemmen van de aanwezige leden beslissend is. Als de beslissing over 

een activiteit niet kan worden uitgesteld totdat er een ALV plaats vindt, dan zal het bestuur van de SDD 

de aanvraag met een advies van het bestuur per email voorleggen aan de leden, die binnen een 

bepaalde termijn dienen te reageren. De meerderheid van stemmen van de leden die hebben 

gereageerd is beslissend.  

 

g. Jaarlijks vindt binnen het bestuur een evaluatie plaats van de aangevraagde activiteiten. Verzoeken die 

niet aan het reglement voldoen worden niet in behandeling genomen.  

 

Goedgekeurd tijdens ALV op 17 november 2022. 
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