
Reglement Stichting Hessenheemfonds Markelo 1.0, oktober 2010 

Reglement, supplement bij Akte van Statutenwijziging, d.d. 19 november 2007, Stichting 
Hessenheemfonds Markelo 

Algemeen 

Stichting Hessenheemfonds Markelo heeft als doel het bevorderen van de belangen van de Markelose 
gemeenschap en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn. Het werkgebied beslaat de voormalige gemeente Markelo. De Stichting tracht 
haar doel te bereiken door het verlenen van financiële bijdragen aan stichtingen, verenigingen en 
andere instellingen (hierna genoemd: ‘aanvragende instanties’), welke binnen de gemeente Markelo 
gevestigd zijn. Het bestaan van de stichting Hessenheemfonds is geformaliseerd in de akte van 
statutenwijziging d.d. 19 november 2007.  

De aanvragende instanties hebben voor 1 maart van betreffend jaar een aanvraag met de bijbehorende, 
verplichte bijlagen verzonden aan de secretaris van de Stichting Hessenheemfonds. Middels publicatie 
(Hofblad, website Maarkels nieuws e.d.) worden aanvragende instanties op de hoogte gehouden van 
de mogelijkheid tot het indienen van verzoeken tot een financiële bijdrage. Alvorens aanvragen in 
behandeling worden genomen zullen zij getoetst worden aan onderstaande voorwaarden en criteria.  

 

1.  Verzoeken waar niet op ingegaan worden zijn: 

1.1. verzoeken met een politieke of religieuze doelstelling; 

1.2. wensen van individuen die iets voor zichzelf willen waarmaken; 

1.3. ondersteuning van feesten met een individueel belang; 

1.4. meerdere verzoeken van één en dezelfde instelling in één jaar; 

1.5. verzoeken waarvan de investering reeds heeft plaatsgevonden: het moet gaan om een nog te 
verrichten investering op sluitingsdatum van de aanvragen.  

1.6. verzoeken welke reeds eerder zijn ingediend en gehonoreerd voor een bijdrage met hetzelfde 
doel (dus geen meerdere aanvragen m.b.t. hetzelfde doel). 

1.7. verzoeken die niet voldoen aan de doelstelling van Stichting Hessenheemfonds Markelo 

 

2.  Voorwaarden waaraan de aanvraag en/of de aanvragende instantie moet voldoen:  

2.1. het beoogde doel heeft een lokale uitstraling voor de voormalig gemeente Markelo (het 
houden van bijzondere van plaatselijk belang zijnde investeringen en/of evenementen 
waarvoor men de financiering niet rond kan krijgen), of:  

2.2. het beoogde doel betreft noodzakelijke of wenselijke investeringen waarvan de aanvragende 
instantie de financiering niet rond kan krijgen; 

2.3. de aanvragende instantie moet professioneel en betrouwbaar zijn; 

2.4. er mag geen permanente financiële afhankelijkheid ontstaan van Stichting 
Hessenheemfonds;  

2.5. de aanvragende instantie betreft een non-profit organisatie die geen zakelijk belang dient; 

2.6. de ondersteuning komt ten goede aan een groep personen en niet aan (een) individu(en); 

2.7. er moet een duidelijke kosten opgaaf van de te verrichten investering vergezeld gaan bij de 
aanvraag; 

2.8. de aanvraag moet vergezeld gaan van de laatst vastgestelde jaarrekening en begroting voor 
het komende jaar; 
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2.9. aanvragen moeten in de periode van 1 januari tot 1 maart van elk jaar schriftelijk zijn 
ingediend om in aanmerking te komen voor behandeling in april daaropvolgend. Aanvragen 
na die datum ingediend worden niet automatisch meegenomen naar het volgende jaar. 

 

3. Uitbetaling 

3.1. Uitbetaling geschiedt achteraf na inzending van het formulier “Verzoek tot uitbetaling”en 
desgevraagd na het overleggen van bewijsstukken (nota van investering of 
exploitatieoverzicht van het gehouden lokale evenement, bankstukken, alsmede een 
overzicht van overige ontvangen fondsen). Het formulier “Verzoek tot uitbetaling” dient 
uiterlijk 31 juli van het betreffende jaar teruggezonden te worden. 

3.2. Indien blijkt dat de werkelijke kostenopgaaf lager is dan het verzoek waarop de toekenning 
was gebaseerd, dan wordt een korting op de uiteindelijke uitbetaling toegepast, ter 
beoordeling door het bestuur van Stichting Hessenheemfonds; 

3.3. Indien de aanvragende instantie er niet in slaagt om voor 1 augustus van het betreffende jaar 
hun voorgenomen voorziening(en), waarvoor men een bijdrage heeft gevraagd, te realiseren, 
kan er verzocht worden om verlenging van de periode tot maximaal 1 jaar na dagtekening 
van het toekenningsbesluit. Indienen van het “Verzoek tot uitbetaling” en bewijsstukken na 
31 december van het betreffende jaar leidt tot uitsluiting van de aanvragende instantie in het 
navolgende jaar. 

 

4. Toekenning 

4.1. Het bestuur van Stichting Hessenheemfonds Markelo besluit uiterlijk 30 april van enig jaar 
de definitieve toekenning aan aanvragende instanties; 

4.2. Van de toekenning wordt de aanvragende instantie schriftelijk op de hoogte gebracht. 

4.3. Aan de toekenning van de bijdrage is de voorwaarde verbonden, dat wanneer de 
aanvragende instantie, om welke reden dan ook, binnen vijf jaar na toekenning wordt 
opgeheven, Stichting Hessenheemfonds Markelo zich het recht voorbehoudt om een aandeel 
te claimen in de restwaarde van datgene waartoe financieel is bijgedragen. 

 

 

 
De uiteindelijke toekenning wordt door het bestuur van de Stichting Hessenheemfonds 
Markelo bepaald.  
 


