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Fondsreglement van de Stichting Gebiedsfonds Woonkernen  

Geervliet en Heenvliet 

 

Artikel 1:  Inleiding 

Het gebiedsfonds Woonkernen Geervliet en Heenvliet is een door de Stichting 

woonkernen Geervliet en Heenvliet beheerd fonds. Dit fonds heeft tot doel: 

Het financieel ondersteunen van leefbaarheid projecten en initiatieven zoals 

het voorzieningen niveau, sociale cohesie, veiligheid, verduurzamen van de 

omgeving en ecologische kwaliteit in de woonkernen Geervliet en Heenvliet. 

Om in aanmerking te komen voor financiering uit het fonds moeten projecten 

voldoen aan criteria zoals opgenomen in dit fondsreglement. 

De projecten worden beoordeeld door het bestuur van de Stichting 

Gebiedsfonds woonkernen Geervliet en Heenvliet. Zo nodig laat het  bestuur 

zich voor deze beoordeling bijstaan door derden. 

 

Artikel 2: Voorwaarden te stellen aan de door het Fonds te ondersteunen 

projecten (fondsvoorwaarden). 

1- De  projecten worden gerealiseerd binnen de woonkernen Geervliet en 

Heenvliet en al datgene wat direct daaraan is gerelateerd. 

2- De projecten passen binnen de fondsdoelstelling. 

3- De projecten voldoen aan de indieningsvereisten. 

4- De projecten zijn geselecteerd overeenkomstig het Fondsreglement. 

 

Artikel 3: Fondsdoelstellingen. 

Projecten dragen bij aan leefbaarheid, voorzieningen niveau, sociale cohesie, 

veiligheid, verduurzamen van de omgeving en ecologische kwaliteit. 
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Artikel 4: Indieningsvereisten. 

1- Projecten kunnen worden ingediend door bewonersgroepen of door 

organisaties die activiteiten in het werkgebied hebben. 

2- Projecten worden bij de stichting  ingediend via een projectenformulier 

dat is opgenomen als bijlage bij dit Fondsreglement. 

3- Vanuit het fonds worden geen structurele meerjarige bijdragen in 

exploitaties toegekend. 

4- De bijdrage vanuit het fonds kan als cofinanciering  van projecten dienen. 

5- Het project dient binnen 2 jaar na toewijzing te zijn uitgevoerd. 

6- De uitvoerbaarheid van het project dient, rekening houdend met de 

financiële ondersteuning van het fonds binnen het vermogen van de 

indiener te liggen, zowel financieel, organisatorisch als professioneel, 

een en ander ter uitsluitende beoordeling van het stichtingsbestuur.  

 

Artikel 5: Beoordeling en financiering. 

1- Projecten die voldoen aan de artikelen 2,3 en 4 van het fondsreglement 

komen in aanmerking voor beoordeling. 

2- Projecten kunnen ook gedeeltelijk worden gehonoreerd. 

3- Het stichtingsbestuur waakt er voor dat de gelden zoveel als mogelijk 

gelijkmatige verdeeld worden over de woonkernen Geervliet en 

Heenvliet.  

4- Het Stichtingsbestuur kan nadere uitleg verlangen over het beoogde 

project. 

5- Na toekenning zal de indiener een uitvoeringsovereenkomst tekenen 

met de stichting zoals opgenomen in bijlage 2 van het fondsreglement. 

6- De bijdrage uit het fonds wordt aan de indiener gestort na 

ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst en met inachtneming 

van hetgeen hierover in de uitvoeringsovereenkomst is opgenomen. 

Bedragen worden uitgekeerd aan de hand van te overleggen facturen 

begeleid door een voortgangsverslag. Vooraf worden hierover afspraken 

gemaakt met de partijen in de uitvoeringsovereenkomst. 
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7- Betalingen van een de door de Stichting beheerde bankrekening vinden 

uitsluitend plaats nadat deze zijn gevalideerd door twee bestuursleden 

gezamenlijk en alleen als er een bestuursbesluit aan ten grondslag ligt. 

8- Het stichtingsbestuur kan nadere uitleg verlangen over de voortgang van 

het project. 

 

Artikel 6:  Overige bepalingen. 

1- Gelden die niet worden uitgekeerd, blijven beschikbaar voor volgende 

jaren. 

2- Na de uitvoering van het project  legt de indiener schriftelijk binnen drie 

maanden verantwoording af aan het Stichtingsbestuur over de 

uitvoering van het project en de besteding van de toegekende bijdrage. 

3- Indien de uitvoering van het project meer dan zes maanden bedraagt zal 

de indiener schriftelijk verantwoording afleggen aan het 

Stichtingsbestuur over de voortgang van het project. Het 

Stichtingsbestuur kan vervolgens nader voortgangseisen stellen. 


