A.G. SCHOORLEMMERSTICHTING
CRITERIA EN VOORWAARDEN WAARAAN AANVRAGEN MOETEN VOLDOEN
Algemeen
De A.G. Schoorlemmerstichting voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld aan een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI).
De doelstelling van de A.G. Schoorlemmerstichting is als volgt samen te vatten:
a.
de stichting heeft ten doel het bevorderen en ondersteunen van activiteiten op
kerkelijk-,
sociaal-, levensbeschouwelijk-, charitatief- cultureel-, sportief- en wetenschappelijk gebied, alsmede
algemeen nut dienende activiteiten en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn;
b.
de stichting realiseert haar doel door het doen van bijdragen en schenkingen;
c.
de stichting richt zich bij het realiseren van haar doelstellingen primair op Heeten en de
omgeving van Heeten. Activiteiten buiten Heeten en eventueel buiten Nederland komen in aanmerking
indien deze aan de voorwaarden gesteld onder ad a voldoen.
Beleid
De doelstelling wordt door het bestuur als volgt vertaald naar dagelijks beleid:
• Er moet een schriftelijk onderbouwde aanvraag worden ingediend. Deze onderbouwing betreft het
doel waarvoor, een financiële onderbouwing en de wijze van besteding. Bij de aanvraag is, indien het
een stichting / vereniging betreft, de laatste jaarrekening dan wel balans en staat van baten en lasten
bijgevoegd;
• De bijdragen / schenkingen kunnen zowel plaatsvinden aan stichtingen, verenigingen, kerkelijke
instellingen, coöperaties, particuliere initiatieven etc.;
• Schenkingen en bijdragen die terug te voeren zijn naar een persoon komen niet in aanmerking;
• Het mag niet gaan om bijdrage in (structurele) exploitatietekorten. Het betreffen in principe
eenmalige bijdragen / schenkingen om iets te bereiken;
• Er worden geen bijdragen / schenkingen gedaan indien er andere mogelijkheden onbenut blijven.
Hierbij moet met name worden gedacht aan het benutten van mogelijke gelden uit subsidie- en of
andere overheidsregelingen;
• De bijdrage/ schenking van de Stichting wordt met naam en bedrag opgenomen in het jaarverslag van
de ontvanger van de bijdrage respectievelijk schenking. Hiervan ontvangt het bestuur een kopie;
• Voor bijdragen / schenkingen die meer bedragen dan € 25.000 wordt na afloop een verantwoording
verlangd. Deze projecten worden geëvalueerd in die zin dat na afloop wordt vastgesteld of en in
welke mate de beoogde doelstelling is gerealiseerd;
• Aanvragen worden behandeld in de eerst volgende bestuursvergadering na binnenkomst van de
aanvraag, waarbij de volgorde wordt bepaald door de datum van binnenkomst. Het bestuur vergadert
viermaal per jaar;
• Indien er nadere informatie is gewenst kan het bestuur besluiten de aanvraag aan te houden tot de
volgende vergadering;
• Het bestuur besluit in alle vrijheid en kan nadere voorwaarden stellen.
• Het bestuur deelt schriftelijk dan wel per mail mede of de aanvraag al dan niet wordt gehonoreerd en
tot welk bedrag. Tegen het besluit van het bestuur kan geen bezwaar worden aangetekend.

Procedure
De aanvraag moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
• Wie is de aanvrager (officiële naam, adres etc. met indien van toepassing uittreksel handelsregister);
• Naam en gegevens contactpersoon;
• Omschrijving van het doel waarvoor een bijdrage wordt gevraagd;
• Hoogte van de bijdrage;
• Financiële onderbouwing (bij een rechtspersoon wordt ook de laatste jaarrekening bijgevoegd, anders
balans met staat van baten en lasten);
• Uitgewerkt projectplan waarin de wijze van uitvoering nader wordt toegelicht;
• Aanvragen bij voorkeur via de website aanvragen@agschoorlemmerstichting.nl.
Nadere voorwaarden
•
•
•

Binnen 2 jaar moet het toegezegde bedrag zijn besteed. De middelen worden beschikbaar gesteld op
het tijdstip dat in de toekenning is vermeld;
Indien de middelen niet conform de aanvraag worden besteed is de stichting gerechtigd de bedragen
terug te vorderen;
Het bestuur van de A.G. Schoorlemmerstichting kan aanvullende voorwaarden stellen.
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