Regeling
Investeringsfonds voor Verenigingen
Van het
GEWEST NOORD-HOLLAND/UTRECHT van de K N S B

Regeling tot het verlenen van bijdragen aan Verenigingen, c.q. Stichtingen,
behorende tot en lid van het GEWEST NOORD-HOLLAND/UTRECHT van de
KNSB
Punt 1.
Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:
a. Gewest:
het gewest NOORD-HOLLAND/UTRECHT van de K N S B;
b. Vereniging:
de als gewoon lid aangesloten verenigingen of stichtingen bij het
gewest NOORD-HOLLAND/UTRECHT;
c. Investeringsfonds
voor verenigingen::
het door het gewest bij besluit van de Algemene
Vergadering van 27-11-1982 ingestelde fonds, waaruit voor
activiteiten van verenigingen, behorende tot het gewest,
bijdragen kunnen worden verstrekt;
d. Commissie:
de door het Dagelijks Bestuur van het gewest ter uitvoering van
opgemeld besluit ingestelde commissie van advies en bijstand
inzake de betreffende aangelegenheid.
Punt 2.
Op grond van deze regeling kan door het gewest een bijdrage worden verleend aan
die verenigingen die hierin, zonder financiële hulp, niet zelf kunnen voorzien.
De bijdrage kan worden verleend met betrekking tot de financiering van:
a.
de accommodaties en materieel van de vereniging;
Punt 3.
Deze regeling geeft algemene voorwaarden aan:
a.
die het gewest in acht neemt alvorens overgegaan wordt tot
uitkering van bijdragen;
b.
waarvan de verenigingen moeten voldoen om voor een bijdrage
in aanmerking te komen.
Punt 4.
a.

b.

Het dagelijks bestuur van het gewest is bevoegd om, naast de
bepalingen van deze regelingen, bijzondere voorwaarden aan
het verlenen van bijdragen te verlenen.
Bij het uitoefenen van de in het vorige lid genoemde
bevoegdheid wordt de in punt 1 genoemde commissie vooraf
gehoord.

Punt 5.
Op grond van deze regeling kunnen de volgende bijdragen worden verleend:
a.
Investeringsbijdrage.
Dit is een bijdrage t.b.v. investeringen in de accommodaties dan
wel materieel.

Punt 6.
Om voor een bijdrage als bedoeld in punt 5 in aanmerking te komen moet aan de
volgende voorwaarden worden voldaan:
a. De vereniging moet zelf in staat zijn de investering, te bekostigen;
b. de door de vereniging te verrichten investering, dienen in het belang van de
schaatssport te zijn;
c. de vereniging dient te voldoen aan het bepaalde bij of krachtens deze regeling.

Punt 7.
Indien een vereniging een bijdrage, als bedoeld in punt 5, sub a aanvraagt, dienen te
worden overlegd:
a. Recentelijke Kopie uittreksel Kamer van Koophandel
b. een opgave van het aantal contribuanten (leden en donateurs onderscheiden
naar jeugdleden tot 16 jaar en overigen);
c. een afschrift van de geldende contributie en/of bijdrage regeling;
d. een begroting met een duidelijke toelichting voor het jaar waarop de aanvraag
betrekking heeft, alsmede een recente balans en een financieel jaaroverzicht;
e. een opgave van bijdrage- c.q. subsidieverzoeken welke bij andere instanties zijn
ingediend;
f. een gedegen, gespecificeerde, begroting van het project waarvoor een bijdrage
wordt aangevraagd;
g. in welke mate op zelfwerkzaamheid kan worden gerekend;
h. een opgave van de verschuldigde rente)n) betrekking hebbende op de
bezittingen.

Punt 8.
1. Indien een bijdrage, na het ingewonnen advies van de commissie, is verleend,
dient de vereniging binnen drie maanden na de realisering van de investering,
c.q. de gemaakte kosten, een gespecificeerde opgave van de werkelijke uitgaven,
met bewijsstukken van de giro, dan wel bankbetalingen, aan het dagelijks bestuur
van het gewest te overleggen.
2. Uitbetaling geschiedt nadat in het bepaalde in lid 1 is voldaan.
3. Indien na toekenning van de bijdrage de werkelijke uitgaven lager zijn dan die
welke zijn begroot, wordt de bijdrage naar rato verlaagd.
4. Indien het aantal contribuanten hoger is dan het aantal dat is opgegeven voor
contributieheffing, kan de bijdrage eveneens naar rato worden verlaagd, zulks ter
beoordeling van het dagelijks bestuur.
5. In bijzondere gevallen kan het dagelijks bestuur van het gewest, voorafgaande
aan de finale afrekening, een voorschot verstrekken.

Punt 9.
a. De administratie van de vereniging moet zodanig zijn ingericht, dat op een
eenvoudige wijze een overzicht kan worden verkregen van de bezittingen,
vorderingen en schulden van de vereniging, zo ook van de verkregen
exploitatieresultaten, en wel zodanig, dat de controle op bevredigende wijze
voortgang kan hebben.
b. Het dagelijks bestuur van het gewest kan ten aanzien van punt a nadere regels
vaststellen.

Punt 10.
De bijdrage ontvangende vereniging is verplicht haar roerende en onroerende
bezittingen behoorlijk te verzekeren en verzekerd te houden, alsmede andere door
het dagelijks bestuur van het gewest aan te duiden risico’s, waartoe in ieder geval
gerekend moet worden een verzekering tot dekking van schade, voortvloeiende uit
wettelijke aansprakelijkheid van bestuur en leidinggevende personen.
Punt 11.
De geldelijke stortingen in het Investeringsfonds voor verenigingen worden jaarlijks
vastgesteld door de algemene vergadering van het gewest.

Punt 12.
De bijdrage welke het Investering fonds verstrekt bedraagt tussen de € 50,-- en
€ 3.000,--. afhankelijk van het geïnvesteerde bedrag.
Punt 13.
a. De commissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 4 leden, te benoemen door het
dagelijks bestuur van het gewest.
b. De leden van de commissie worden benoemd voor de tijd van drie jaren en zijn
terstond herkiesbaar.
c. De taak van de commissie bestaat uit het adviseren van het dagelijks bestuur van
het gewest waaronder met name begrepen het zorgvuldig controleren van de
aanvrage. Desgewenst kan de commissie ongevraagd advies uitbrengen.
Punt 14.
In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur van het
gewest.
Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van het gewest NOORDHOLLAND/UTRECHT op 28 februari 2007 te Purmerend
Aangepast: november 2012.

