
Borculo, 18 januari 2018 

WELKE PROJECTEN KOMEN IN AANMERKING VOOR EEN AANVRAAG EN ONDER WELKE VOORWAARDEN 

In aanmerking komen projecten met een sociaal, cultureel of maatschappelijk karakter op het gebied van 

1. kunst 
2. cultuur (inclusief behoud van nationaal erfgoed) 
3. gezondheid 
4. sport en recreatie 
5. educatie 
6. natuur en milieu 

Voorwaarden 

1. Uitsluitend projecten die plaatsvinden in de voormalige gemeente Borculo 
2. Aanvragen kunnen worden ingediend door rechtspersonen of georganiseerde groepen 
3. De aanvraag dient te geschieden via het aanvraagformulier projectbijdrage 
4. Projecten dienen in de voorbereidende fase te zijn 
5. Projecten moeten een belang voor de bevolking hebben 
6. Projecten moeten aantoonbaar niet uit eigen middelen kunnen worden gefinancierd 
7. Per rechtspersoon of georganiseerde groep kan maximaal eenmaal per kalenderjaar een beroep 

worden gedaan op het fonds voor de ondersteuning van een project 
8. Realisatie van projecten c.q. besteding van gelden dienen binnen twee jaar na toekenning van 

financiële ondersteuning plaats te vinden en te worden aangetoond door het verstrekken van 
bijvoorbeeld facturen en betalingsbewijzen 

Beperkingen 

1. Er mag geen sprake zijn van een commercieel, politiek of religieus doel 
2. Een aanvraag is projectgebonden en de ondersteuning van het fonds betreft een bepaalde periode 

en is nooit permanent van karakter 
3. Per project kan eenmaal een aanvraag worden ingediend 
4. Projecten van de overheid of van overheidsinstellingen komen niet in aanmerking 
5. Projecten van andere fondsen komen niet in aanmerking voor financiële ondersteuning 
6. Projecten ter dekking van exploitatietekorten zijn uitgesloten 
7. Het fonds heeft recht op restitutie van de toegekende bijdrage in geval er sprake is van onjuiste 

projectinformatie of het niet volgens de voorwaarden besteden van de verstrekte middelen 

Procedure 

1. De ontvangst van een aanvraag wordt altijd schriftelijk bevestigd 
2. De besluitvorming over de ondersteuning van een project neemt in beginsel niet meer dan drie 

maanden in beslag 
3. Over de uitslag van de besluitvorming wordt men schriftelijk geïnformeerd 
4. In alle gevallen is het ter beoordeling van het bestuur van het fonds om een aanvraag al dan niet te 

honoreren. Daartegen staat geen beroepsmogelijkheid open 

Aanlevering stukken 

1. Een volledig ingevuld aanvraagformulier voor projectbijdrage 
2. Statuten van de rechtspersoon 
3. Een uittreksel van de organisatie/vereniging/stichting bij de Kamer van Koophandel 
4. Indien beschikbaar dient ook een recente jaarrekening onderdeel uit te maken van de aanvraag 
5. Een kostenbegroting van het project 
6. Een overzicht van de reeds toegezegde/aangevraagde financiële ondersteuning 
7. Een accountantsverklaring kan in sommige gevallen worden gevraagd 


