LEIDRAAD VAN HET SCHOOLFEESTFONDS
(versie per 1 mei 2014)
0

Begripsomschrijving

In deze Leidraad wordt verstaan onder:
0.1

“instelling”:
een club1, instelling en vereniging,
niet zijnde een politieke – of religieuze instelling of een onderdeel daarvan2,
in Goor en daar aan grenzende buurtschappen3 Herike-Elsen, Elsenerbroek,
Kerspel Goor Wiene, Zeldam en De Ha,
die plaatselijk werkzaam is ten algemenen nutte op het gebied van jeugd &
jongeren, kunst, cultuur & musea, kunstbeoefening door amateurs &
kunstzinnige vorming, ouderen, zorg, sport, vorming & educatie, integratie,
bibliotheekwerk, vrijwilligerswerk.

0.2

“doel”:
één (1) investering of één (1) activiteit,
die plaats vindt in de periode 1 januari tot en met 31 december van het
kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft
binnen het grondgebied van Goor of binnen het grondgebied van een aan
Goor grenzende buurtschap3.

0.3

“Schoolfeest”:
het bestuur van de Stichting Goors School – en Volksfeest en/of het Schoolfeest als
evenement.

1.

Het in behandeling nemen van aanvragen

1.1

Een aanvraag moet voldoen aan de volgende punten:
a.
aanvragen moeten schriftelijk worden ingediend;
b.
door een instelling (zie 0.1);
c.
op het daartoe bestemde aanvraagformulier (zie www.schoolfeest.com);
d.
voor een door het Schoolfeestfonds te bepalen datum;
e.
voorzien van de volgende bijlagen:
de laatst vastgestelde jaarrekening;
de begroting voor het komende jaar;
de kosten (baten en lasten) van het doel (zie 0.2);
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f.

ondertekend door degene die daartoe binnen de instelling bevoegd is.

Als een aanvraag hieraan niet voldoet, wordt die aanvraag niet in behandeling
genomen en afgewezen
1.2

Niet ingegaan wordt op aanvragen4:
a.
van individuen of voor (een) individuele perso(o)n(en);
b.
met een individueel belang;
c.
van een politieke – of religieuze instelling of een onderdeel daarvan
d.
met een politieke of religieuze doelstelling;
e.
gericht op actie voor of tegen of met betrekking tot een bepaalde doelstelling;
f.
gericht op bezwaar, beroep of met betrekking tot een overheidsbeslissing;
g.
gericht op het inbrengen van zienswijzen in verband met een van
overheidswege te nemen beslissing;
h.
van een instelling buiten Goor of een aan Goor grenzende buurtschap5;
i.
voor een doel (zie 0.2) die niet open staat voor iedereen maar onderscheid
maakt naar ras, godsdienst, sekse of seksuele geaardheid;
j.
van een instelling, die al een andere aanvraag voor dat jaar heeft ingediend;
k.
voor een doel dat al is uitgevoerd en/of waarvan de kosten al zijn gemaakt c.q.
de investering al heeft plaatsgevonden
l.
die al eerder zijn ingediend en gehonoreerd zijn;
m.
om een bijdrage in het (jaarlijkse) exploitatietekort;
n.
betrekking hebbend op commercieel doel;
o.
die na de termijn als bedoeld in 1.1.d worden ingediend;
p.
voor het vieren van jubilea in de vorm van een receptie en/of feest;
q.
voor huisvestingsbehoeften (gebouw, inrichting, terrein) van een professionele
instelling;
r.
voor kleding die in training – en/of wedstrijdverband wordt gebruikt (met
uitzondering van uniformen);
s.
voor sponsoring (bijvoorbeeld shirtreclame).
Als op een aanvraag een of meer van deze punten van toepassing is, wordt die
aanvraag afgewezen, behoudens het bepaalde in de volgende zin.
Indien sprake is van bijzondere omstandigheden en/of een zeer directe relatie met
het Schoolfeest, kan – ter beoordeling van het Schoolfeestfonds – worden afgeweken
van de punten k en p.

1.3

Voorwaarden om voor een bijdrage in aanmerking te komen:
a.
de aanvrager valt binnen de termen van instelling (zie 0.1);
b.
het doel (zie 0.2) past binnen de doelstelling van het Schoolfeest (in het
bijzonder de punten c en d)6;
c.
de onafhankelijkheid van het Schoolfeest (zie 0.3) en/of het Schoolfeestfonds
mag niet in het geding komen. noch mag sprake zijn van
belangenverstrengeling;
d.
het doel levert een bijdrage op aan de lokale gemeenschap7 en zo mogelijk
kan daarmee het Schoolfeest in verbinding worden gebracht;
e.
het doel heeft primair een lokale uitstraling;
f.
bijdrageverlening maakt het (mede) mogelijk dat het doel doorgang vindt;
g.
de instelling, die de aanvraag heeft ingediend dient betrouwbaar te zijn;
h.
een instelling kan in beginsel niet twee achtereenvolgende kalenderjaren voor
een financiële bijdrage in aanmerking komen;
i.
Gorenaren8 zijn betrokken bij en/of (kunnen) profiteren van het beoogde doel;
j.
er mag geen permanente financiële afhankelijkheid ontstaan van het
Schoolfeestfonds.
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Indien sprake is van een doel van bijzondere maatschappelijke betekenis en/of het
een instelling betreft met een zeer directe relatie met het Schoolfeest feest, kan – ter
beoordeling van het Schoolfeestfonds – worden afgeweken van punt h.
2.

Beslissingen

2.1
2.2

De aanvrager ontvangt schriftelijk of per e-mail bericht welke beslissing naar
aanleiding van de aanvraag is genomen.
Een bijdrage die wordt toegezegd heeft een voorlopig karakter9. De voorlopige
bijdrage wordt omgezet in een definitieve bijdrage met in acht neming van punt 3.1 tot
en met 3.5.

3.

Uitbetaling

3.1

Uitbetaling geschiedt achteraf na het overleggen van bewijsstukken betreffende de
realisering van het doel waarvoor de voorlopige bijdrage is toegekend. Als
aantoonbaar niet voldoende financiële middelen aanwezig zijn om voort te kunnen
gaan met het beoogde doel kan een voorschot worden uitbetaald.
Uitbetaling vindt plaats nadat de voorlopige bijdrage door het Schoolfeestfonds is
omgezet in een definitieve bijdrage.
Indien bewijsstukken naar het oordeel van het Schoolfeestfonds geen dan wel
onvoldoende beeld vormen en/of vragen oproepen vindt geen uitbetaling plaats. In
dat geval wordt gelegenheid geboden om het verzuim te herstellen.
Mocht blijken dat de werkelijke kosten lager zijn dan vermeld is in de aanvraag
waarop de toekenning van een voorlopige bijdrage was gebaseerd, dan wordt een
korting op de vast te stellen definitieve bijdrage toegepast, ter beoordeling van het
Schoolfeestfonds.
Indien een organisatie binnen één jaar na dagtekening van het besluit tot toekenning
van een bijdrage geen bewijsstukken heeft ingediend, wordt het toekenningbesluit
ingetrokken.

3.2
3.3

3.4

3.5

1

“Club” wordt hier genoemd om het ook mogelijk te maken een groep van personen met niet
direct een formele status als vereniging en/of instelling tot de doelgroep van het
Schoolfeestfonds te rekenen.
2

Het is altijd de bedoeling geweest dat politieke – of religieuze instelling, dan wel onderdelen
daarvan NIET onder de werkingssfeer van het Schoolfeestfonds vallen. Dit houdt verband
met de doelstelling van het Schoolfeest en de onafhankelijke positie, die het
Schoolfeest(fonds) wil benadrukken en wil behartigen. Om duidelijkheid te scheppen is deze
zinsnede in de definitie van ‘instelling’ opgenomen in de versie van 1 mei 2014.
3

Er is ingaande 1 juli 2012 gekozen voor met name genoemde aan Goor grenzende
buurtschappen, om daarmee duidelijkheid te scheppen welke buurtschappen daaronder
worden verstaan: Herike-Elsen, Elsenerbroek, Kerspel Goor, Wiene, Zeldam en De Ha.
De term “grondgebied” is gebruikt om daarmee duidelijk aan te geven, dat de activiteit /
investering dient plaats te vinden binnen het territorium van die plaats/buurtschappen.
4

In punt 1.2 is in de versie van de Leidraad van 1 april 2014 een grotere mate van
duidelijkheid gecreëerd als het gaat om individuele personen, individuele belangen, politieke
– of religieuze instellingen en doelstellingen, bezwaar – en beroepsprocedures, acties en
dergelijke.
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5

Zie eindnoot 3

6

"De Stichting Goors School – en Volksfeest heeft ten doel:
a.
het organiseren van school- en volksfeesten te Goor;
b.
het organiseren van tochten voor bejaarden woonachtig te Goor;
c.
het steunen van instellingen en/of verenigingen werkzaam ten algemenen nutte;
d.
het activeren en organiseren van vrijetijdsbesteding,
alles in de ruimste zin des woords."
7

Met “lokale gemeenschap” wordt hier bedoeld de gemeenschap in Goor en/of de
buurtschappen Herike-Elsen, Elsenerbroek, Kerspel Goor, Wiene, Zeldam en De Ha.
8

Met Gorenaren worden bedoeld de inwoners van Goor en/of de aan Goor grenzende
buurtschappen Herike-Elsen, Elsenerbroek, Kerspel Goor, Wiene, Zeldam en De Ha.
9

De termen voorlopige bijdrage en definitieve bijdrage worden nu nadrukkelijk genoemd. In
de praktijk werd hiermee al gewerkt.
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