Club van 111

Voorwaarden aanvraag financiële ondersteuning Club van 111.

A. Aanvraag
1. De activiteit waarvoor de aanvraag wordt ingediend dient bij te dragen aan het
verlevendigen van het Rosmalens carnaval dorpsbreed.

2. De volgende activiteiten komen niet in aanmerking voor een financiële ondersteuning:
- individuele activiteiten ten behoeve van persoonlijk belang
- activiteiten voor doelgroepen kleiner dan 5 personen.
3. Om voor een ondersteuning van de Club van 111 in aanmerking te komen dient een
aanvraagformulier ingediend te worden bij het secretariaat van de Club van 111. Het
formulier is op te vragen bij het secretariaat of te downloaden via
www.zandhazendurp.nl / Club van 111/aanvraagformulier.

4. In de aanvraag dient de volgende informatie verstrekt te worden:
- Omschrijving van de activiteit.
- Informatie over thema, uitvoering, locatie, etc.
- Is er sprake van een meerjarenplan of betreft het een eenmalige activiteit?
- Datum/data realisatie van de activiteit.
- Financiële onderbouwing d.m.v. specificatie van de kosten

5. De aanvraag dient bij het secretariaat van de Club van 111 te worden ingediend vóór
15 oktober van het komende carnavalsseizoen.

6. Na ontvangst van de aanvraag wordt deze schriftelijk per mail of post, bevestigd en
wordt tevens kenbaar gemaakt of de aanvraag voldoet aan de gestelde eisen. Bij het
niet voldoen aan de eisen is het mogelijk een nieuwe aanvraag (voor 15 oktober) in te
dienen.
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B. Toekenning
1. Het bestuur van de Club van 111 stelt een conceptbesluit over het wel of niet
honoreren van een aanvraag vast. Dit conceptbesluit wordt ter goedkeuring
voorgelegd aan de penningmeester van de SVRC (Stichting Vrienden van het
Rosmalens Carnaval). Tijdens de algemene ledenvergadering van de Club van 111
in november wordt het (concept) besluit, ter besluitvorming, voorgelegd aan de
aanwezige leden.
2. Een positief - dan wel negatief besluit van de (gedeeltelijke) honorering wordt door
het bestuur van de Club van 111, schriftelijk (mail of post), na de algemene
ledenvergadering in november aan de aanvrager bevestigd.
3. Over het wel of niet honoreren van de gemotiveerde beslissing wordt niet
gediscussieerd.

C. Overige bepalingen
1. De toegezegde financiële ondersteuning wordt alleen uitgekeerd na overhandigen
van facturen, bonnen etc. aan het bestuur van de Club van 111. Dit ter
verantwoording aan de leden, middels het voorleggen van de jaarrekening, tijdens de
algemene ledenvergadering.
2. In uitzonderlijke gevallen en na overleg met het bestuur van de Club van 111 is een
voorschot van de toezegging mogelijk met een maximum van 50% van het
toegezegde bedrag met in achtneming van de artikel C1.
3. Het bestuur van de Club van 111 zal de uitvoering van de activiteit toetsen aan het bij
de aanvraag beoogde doel.
Indien de uitvoering van de activiteit niet strookt met de activiteit zoals in
de aanvraag is omschreven, behoudt het bestuur van de Club van 111 zich
het recht voor de geldelijke middelen terug te vorderen.

4. Indien de activiteit, waarvoor financiële ondersteuning is gevraagd (en toegekend)
geen doorgang vindt, vervalt het recht op financiële ondersteuning. Iindien reeds
gelden conform art.C2, beschikbaar zijn gesteld, worden deze teruggevorderd.

