
 

Leidraad met betrekking tot de uitkering van de gelden Velder  
 
 

 
Zoals laatstelijk vastgesteld door het bestuur van de Stichting Behoud Gemeenschap Liempde, hierna 
"de stichting", tijdens haar vergadering van 10 februari 2021. 
 

 
 
 
1. Voorwaarden aan verzoeken tot donatie 
 

1. Het doel waarvoor donatie wordt verstrekt moet plaatsvinden in - en gericht zijn op Liempde 
en aanwijsbaar aan de bewoners van Liempde ten goede te komen. 

2. Geen donatie wordt verstrekt aan doelen voor commerciële belangen/doeleinden. 
3. Een donatie mag maximaal 50% van de totale kosten van het doel waarvoor donatie wordt 

aangevraagd bedragen. Met deze voorwaarde wordt de aanvrager gedwongen om ook 
alternatieve bronnen (bijv. collecte, andere donatie, eigen bijdrage) te zoeken. 

4. De donatie is slechts eenmalig en kan niet structureel (bijv. jaarlijks) worden toegekend. 
5. Voor zover relevant is het toegekende bedrag altijd inclusief BTW. 
6. De stichting verlangt voor haar donatie geen tegenprestatie. 

 
2. Budget 
 

1. Jaarlijks zal de stichting op of rond 1 februari vaststellen welk bedrag maximaal beschikbaar is 
voor donaties dat jaar.  

2. Het totaal beschikbare budget voor ieder jaar zal door het bestuur van de stichting via de 
lokale media en internet bekend worden gemaakt. 

3. Als het totaalbedrag aan aanvragen per jaar het budget overstijgt wordt het budget naar 
inzicht van het bestuur verdeeld onder de goedgekeurde aanvragers. 

4. Bedragen uit het beschikbare budget die aan het eind van het jaar overblijven schuiven 
automatisch door naar het volgende jaar en zullen een aanvulling zijn op het nieuwe budget. 

 
3. Aanvraagprocedure 
 

1. Verzoeken om donatie worden tweemaal per jaar behandeld: op of omstreeks 1 april en op of 
omstreeks 1 oktober. 

2. Op beide data zal - in principe - maximaal de helft van het jaarbudget worden toegekend. 
3. Een verzoek om donatie dient minimaal twee maanden, voorafgaand aan het doel waarvoor 

donatie wordt gevraagd, schriftelijk te worden ingediend bij de stichting.  
4. Een verzoek om donatie dient schriftelijk en tijdig te worden ingediend bij het 

stichtingsbestuur. 
 

Stichting Behoud Gemeenschap Liempde 
T.a.v. het bestuur 
Smaldersestraat 11 
5298 NP Liempde 
 
Of via email op: info@stichtingbgl.nl 

 
5. Het verzoek om donatie dient minimaal vergezeld te zijn van de volgende informatie: 

a. Een beschrijving van het doel en de toepassing van de donatie; 
b. Een verantwoording hoe het verzoek voldoet aan de voorwaarden onder punt 1; 
c. Een sluitende begroting waarin minimaal opgenomen de  hoogte van de benodigde 

donatie; 
d. Indien relevant: een datum wanneer de donatie nodig is; 
e. Contactgegevens van de aanvrager. 

 



 

4. Toetsing van de aanvraag en toekenning 
 

1. Na binnenkomst van de aanvraag beoordeelt de stichting of de aanvraag ontvankelijk is op 
basis van de voorwaarden onder 1. Indien dit niet het geval is volgt een gemotiveerde, 
schriftelijke  afwijzing door de stichting aan de aanvrager. 

2. Indien de aanvraag ontvankelijk is wordt door de stichting een toekenningbedrag vastgesteld. 
3. Toekenning van een donatie wordt door de stichting schriftelijk bevestigd aan de aanvrager. 

 
5. Verantwoording en uitkering 
 

1. De toekenning is geldig tot en met 31 december van het kalenderjaar volgend op het jaar van 
toekenning. Indien binnen deze termijn geen verantwoording is ontvangen vervalt de 
toekenning – zonder bericht - automatisch.  

2. Binnen twee maanden na afloop van het doel waarvoor de aanvraag is gedaan dient door 
middel van een boekhouding en facturen bij de stichting de donatie te worden verantwoord. 

3. Na overlegging van deze boekhouding zal de toegekende uitkering door de stichting worden 
uitbetaald, mits dit overeenkomt met de ingediende begroting. 

4. Indien blijkt dat er een afwijking is ontstaan waardoor de (hoogte van de) donatie niet langer 
voldoet aan de voorwaarden, kan de stichting besluiten om het toegekende bedrag naar 
beneden bij te stellen. Een aanpassing van het toegekende bedrag naar boven is niet 
mogelijk. 

5. Betaling geschiedt op een door de aanvrager vooraf bekend gemaakte bankrekening. Betaling 
in contanten is niet mogelijk. 

6. Als uitkering van de donatie noodzakelijk is voordat het doel plaatsvindt kan de aanvrager het 
stichtingsbestuur verzoeken om een (gedeeltelijk) voorschot onder voorwaarden. Een 
dergelijk verzoek kan pas worden ingediend nadat de stichting een donatie definitief heeft 
toegekend en schriftelijk heeft bevestigd. 

7. De voorwaarden die aan een dergelijk voorschot worden verbonden zullen door het 
stichtingsbestuur schriftelijk aan de aanvrager worden medegedeeld voordat tot uitkering 
wordt overgegaan. 

8. De aanvrager zal in overleg met het stichtingsbestuur zorgen voor een passende wijze voor 
publiciteit over de donatie. 

 
6. Hardheidsclausule 
 

1. De stichting kan in bijzondere gevallen afwijken van de voorwaarden en procedures zoals hier 
beschreven.  

 
 
 
 
Liempde, 10 februari 2021 
 
Stichting Behoud Gemeenschap Liempde 
 
 
De Voorzitter,         De Secretaris, 
 
 
 
 
Joep Smits    Mark van der Laan 


