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Voorwaarden aanvraag financiële bijdrage voor activiteiten in Ooltgensplaat  
De gemeente Goeree-Overflakkee wil bevorderen dat inwoners zelf aan de slag gaan met leefbaarheid en 
vitaliteit in hun woonkern. Daartoe is voor Ooltgensplaat een dorpsvisie opgesteld waarin de kernkwaliteiten, 
ambities en kansen tot uiting komen. Op grond daarvan beschikt de dorpsraad over een budget ten behoeve van 
het verstrekken van een financiële bijdrage voor activiteiten die een wezenlijke bijdrage leveren aan de 
leefbaarheid en/of vitaliteit van Ooltgensplaat en (nog) niet zelfvoorzienend zijn.  

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit dit budget zijn:  

1. De activiteit dient de leefbaarheid en/of vitaliteit van Ooltgensplaat te bevorderen, zulks te bepalen door 
het bestuur van de dorpsraad aan de hand van het leefbaarheidsplan wat is vastgesteld op de algemene 
ledenvergadering van de Vereniging Dorpsraad Ooltgensplaat;  

2. De aanvraag voor een bijdrage kan alleen in overweging worden genomen als zij is voorzien van een 
realistische begroting van de activiteit;  

3. Een aanvraag voor ondersteuning van de activiteit kan met maximaal € 250 worden gehonoreerd;  
4. Een aanvraag kan worden ingediend door rechtspersonen (verenigingen/instellingen) en natuurlijke 

personen (particulieren). In geval van honorering van de aanvraag moet de aanvrager financieel verslag 
doen van de activiteit. Mocht de bijdrage zijn aangewend voor zaken die de activiteit niet direct 
betreffen, dan wordt deze teruggevorderd;  

5. Indien een rechtspersoon een aanvraag indient, dient tevens het laatste financiële jaarverslag van 
aanvrager bij de aanvraag worden bijgevoegd;  

6. In alle gevallen wordt een bijdrage slechts verstrekt door betaling van goederen of diensten direct aan 
de leverancier na overlegging van een originele factuur;  

7. Bij toekenning dient in promotionele uitingen de tekst “mede mogelijk gemaakt door de dorpsraad 
Ooltgensplaat” of het logo van de dorpsraad Ooltgensplaat te worden toegevoegd; 

8. In een kalenderjaar kunnen aanvragen worden gehonoreerd tot een maximum van het voor dat jaar 
beschikbare budget; 

9. Aanvragen dienen minimaal twee maanden voorafgaand aan de activiteit te worden ingediend.  

 

Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 4 februari 2020. 
Vastgesteld op de algemene ledenvergadering van Vereniging Dorpsraad Ooltgensplaat dd 5 maart 2020. 
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Aanvraagformulier voor een financiële bijdrage voor activiteiten in Ooltgensplaat  
Naam aanvrager / vereniging / stichting :  

Adres aanvrager:  

Contactpersoon:   

Email contactpersoon:   

Telefoonnummer contactpersoon:  

Datum activiteit: 

Omschrijving :  

 

 

 

 

 

Gevraagde bijdrage: € ☐☐☐,☐☐  
Bijlagen:  1. Begroting activiteit  

2. Jaarverslag vereniging/stichting (doorstrepen indien niet van toepassing)  

Aanvrager verklaart bekend te zijn en door ondertekening van de aanvraag akkoord te gaan met de voorwaarden 
behorend bij de aanvraag uit het activiteitenbudget van de Vereniging Dorpsraad Ooltgensplaat.  

Handtekening aanvrager:       datum:  

 

Functie (indien rechtspersoon):  

In te vullen door de Dorpsraad:  
  Datum Handtekening 
Penningmeester  

  

Voorzitter  
  

 


