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Gemeentefonds Carnavalsvereniging “De 11jes” 
 
   

De gemeente Montferland heeft in haar begroting een bedrag ad € 50.000,= vrijgemaakt 
voor het oplossen van de huisvestingsproblematiek van carnavalsgroepen binnen de 
gemeente. In overleg is besloten dat dit bedrag wordt verdeeld tussen drie 
optochtorganiserende verenigingen in Montferland. Onze vereniging heeft € 12.500,= te 
verdelen. 
 
Binnen het bestuur is afgesproken dat we € 6.250,= reserveren voor de realisatie van een 
eigen gebouw en dat we het andere deel direct ter beschikking stellen aan de 
carnavalsgroepen van Nieuw-Dijk, verdeeld over 3 carnavalsseizoenen. Dit willen we doen 
door de carnavalsgroep/individuele deelnemer een project te laten indienen. Het moet 
hierbij gaan om projecten die betrekking hebben de huisvesting van de groep; dus de 
bouwplek of de inrichting hiervan, bijvoorbeeld brandbestrijdingsmiddelen.  
De bijdrage aan het project uit het gemeentefonds is maximaal € 500,= per project, waarbij 
elke carnavalsgroep/individu maximaal 1 project kan indienen.  
 
De toekenning en de hoogte van de bijdrage worden bepaald door een commissie van 5 
personen. In deze commissie hebben maximaal 2 bestuursleden van carnavalsvereniging “De 
11jes” zitting. De 3 andere leden worden door het bestuur van carnavalsvereniging “De 
11jes” benoemd. Uiterste datum van indiening van het project is 30 oktober 2017 waarna de 
commissie uiterlijk 3 weken na indiening haar besluit zal communiceren. 
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Waar moet uw project aan voldoen? 
 
Uw project komt in aanmerking voor een geldbedrag indien het voldoet aan  
de onderstaande criteria: 

1. De initiatiefnemer van het project dient binding te hebben met carnavalsvereniging 
“De 11jes” uit Nieuw-Dijk, bijvoorbeeld door deelname aan de optocht in het 
verleden; 

2. Een beschrijving van het project dient ingediend te worden met een gespecificeerde 
begroting; 

3. Het project dient betrekking te hebben op huisvesting en veiligheid; 
4. Het project moet zo duurzaam mogelijk zijn en de uitvoering ervan dient gerealiseerd 

te zijn voor 5 maart 2018, respijt is mogelijk in overleg met vereniging; 
5. Het is een initiatief gericht op het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de 

omstandigheden waarin de creatie wordt gebouwd; 
6. Het project dient in zijn geheel financieel haalbaar te zijn, de bijdrage kan dus ook 

een deel van de uitgaven dekken;  
7. Reeds gemaakte kosten en exploitatiekosten komen niet in aanmerking, moet 

betrekking hebben op de creatie van 2018; 
8. De uitgekeerde gelden dienen volledig aangemerkt en aangewend te worden ten 

behoeve van het project;  
9. Bij toekenning van de gelden dient men aan de bepalingen te voldoen welke te 

downloaden zijn op de site www.11jes.nl;  
10. Bij toekenning van een donatie is de initiatiefnemer van het project verplicht om na 

afloop van het project aan de Carnavalsvereniging “De 11jes” verslag te doen over de 
besteding van de middelen vóór uiterlijk 1 mei 2018.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.11jes.nl/
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De procedure 
 
Uw aanvraag voor het project gaat volgens de onderstaande procedure: 
 

1. Indienen van een aanvraag  
Een aanvraag indienen voor een project kan op 2 manieren. 
Zend een mail met beschrijving en een open begroting naar ons e-mailadres: 
secretariaat11jes@live.nl 
 
Daarnaast kunt u een project schriftelijk indienen bij: 
Carnavalsvereniging “De 11jes” 
t.a.v. het secretariaat 
De Pontilaan 3 
6942 HL  Nieuw-Dijk 
 
De uiterste inzenddatum voor het indienen van uw project is 30 oktober 2017. Alle 
ingeleverde projecten zullen worden getoond op onze website www.11jes.nl. Check de 
ontvangst van uw eigen project.  
 
2. Verkiezingen van de genomineerden  
Een onafhankelijk nominatiecomité bestaande uit 5 personen bepaalt uit alle inzendingen de 
genomineerden.  
 
 

Meer informatie? 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
Carnavalsvereniging “De 11jes” 
De Pontilaan 3 
6942 HL  Nieuw-Dijk 
E-mail: secretariaat11jes@live.nl 
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Algemene Bepalingen besteding gemeentefonds 
 
1. Definities 
1.1. In deze Algemene bepalingen wordt verstaan onder:  
 
De Vereniging: 
“Carnavalsvereniging “De 11jes” 
Begunstigde: 
degene aan wie de vereniging een toezegging doet. 
Toezeggingsbrief: 
de brief/de overeenkomst waarin de Vereniging verklaart geld te willen geven aan de 
Begunstigde voor het in de brief genoemde project. Aan deze toezegging zijn voorwaarden 
verbonden. Deze staan in de toezeggingsbrief en in deze Algemene Bepalingen. 
Bijdrage: 
het geld dat de Vereniging toekent voor het project. De bijdrage is een garantiebijdrage. Dat 
betekent dat de definitieve hoogte wordt vastgesteld aan de hand van de eindafrekening. 
Project: 
Het door de Begunstigde uit te voeren project (doel) zoals dat is omschreven in de 
toezeggingsbrief en waarvoor de bijdrage is bestemd. 
 
2. Algemeen 
2.1. De toezegging vervalt als de Begunstigde niet binnen 60 dagen na dagtekening daarvan 
het tweede exemplaar van de toezeggingsbrief, ingevuld en ondertekend, terugstuurt aan de 
Vereniging. Van deze termijn kan alleen worden afgeweken na toestemming van de 
Vereniging. 
2.2. Zodra de Vereniging het tweede exemplaar (kopie) van de toezeggingsbrief rechtsgeldig 
ondertekend heeft ontvangen, wordt de toezegging van kracht. 
 
3. Verplichtingen van de Begunstigde 
3.1. Een bijdrage mag uitsluitend worden besteed aan het project zoals dat omschreven 
staat in de toezeggingsbrief. 
3.2. De Begunstigde dient de Vereniging, desgevraagd, inzage te geven in de financiële 
stukken die betrekking hebben op het project. 
3.3. Bestaat het project (mede) uit het vervaardigen van een studie, rapport, publicatie of 
andere schriftelijke productie, dan wel het produceren van beeld- en/of geluidsmateriaal, 
dan stuurt de Begunstigde zodra dit (deel van het) project gereed is twee exemplaren 
daarvan naar de Vereniging. Indien noodzakelijk kan na toestemming van de Vereniging 
worden volstaan met het opsturen van kopieën of foto's. 
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3.4. Indien de bijdrage (onder meer) bestemd is voor de aankoop van roerende of 
onroerende zaken, dan is de Begunstigde verplicht deze zaken te gebruiken voor het in de 
toezeggingsbrief beschreven project of doel. De Vereniging krijgt op zijn verzoek de 
gelegenheid om het gebruik van de zaken te controleren. Overdracht van deze zaken mag 
uitsluitend na schriftelijke toestemming van de Vereniging. 
 
4. Bijdrage 
Bij aanvang van het project zal de bijdrage door de Vereniging worden overgemaakt aan de 
begunstigde. Na afloop van het project waarvoor de bijdrage is toegekend en na ontvangst 
van alle financiële stukken genoemd in de toezeggingsbrief en eventueel de financiële 
stukken genoemd in artikel 3.2, stelt de Vereniging binnen 30 dagen de definitieve bijdrage 
vast. Vervolgens wordt binnen 30 dagen een eindafrekening opgemaakt. Waarbij teveel 
ontvangen bedragen binnen 60 dagen door de begunstigde dienen te worden gerestitueerd 
aan de Vereniging. 
 
5. Geen cessie 
Het is de Begunstigde verboden de toezegging van de Vereniging en de eventueel daaruit 
voor hem voortvloeiende vorderingen op de Vereniging aan een derde over te dragen. 
 
6. Einde overeenkomst 
Deze overeenkomst eindigt zodra de Vereniging de definitieve bijdrage heeft vastgesteld en 
de eindafrekening als bedoeld in artikel 4.1. heeft plaatsgevonden, met dien verstande dat 
de in artikel 3.4. opgenomen rechten en verplichtingen na het einde van deze overeenkomst 
onverminderd blijven voortbestaan. 
 
7. Tussentijdse beëindiging 
7.1. De Vereniging mag deze overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden 
indien: 
a) de Begunstigde niet binnen zes maanden na dagtekening van deze overeenkomst met de 
uitvoering van het project is begonnen (tenzij de Vereniging deze termijn verlengd heeft); of 
b) de Begunstigde het project niet voor 1 mei 2018 heeft voltooid (tenzij de Vereniging deze 
termijn verlengd heeft); of 
c) de Begunstigde een verplichting uit de toezeggingsbrief c.q. overeenkomst niet behoorlijk 
nakomt, ook niet nadat hij schriftelijk in gebreke gesteld is; of 
d) de Begunstigde in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling 
aanvraagt; of 
e) de Begunstigde zijn activiteiten staakt, dan wel zodanig verandert dat deze niet meer 
binnen de doelstellingen van de Vereniging, deze overeenkomst c.q. toezegging vallen; of 
f) de Begunstigde de Vereniging door zijn activiteiten, besluitvorming, bestuurswijze of 
anderszins, zulks ter beoordeling van de Vereniging, schade toebrengt; of 
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g) de Vereniging kennis krijgt van feiten of omstandigheden met betrekking tot de 
Begunstigde of het project die, zo deze de Vereniging eerder bekend zouden zijn geweest, 
naar zijn oordeel niet tot de gedane toezegging hadden geleid. 
 
7.2. In geval van ontbinding als bedoeld in artikel 7.1. is de Begunstigde verplicht om al 
hetgeen hij reeds in het kader van de toezegging van de Vereniging heeft ontvangen, binnen 
een termijn van veertien dagen na de ontbinding terug te betalen aan de Vereniging. 
 
8. Terugvordering 
De Vereniging behoudt zich alle rechten voor, met name het recht om na beëindiging van de 
overeenkomst de toezegging geheel of gedeeltelijk terug te vorderen, indien de 
begunstigde: 
a) in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt; of 
b) zijn activiteiten staakt, dan wel zodanig verandert dat deze niet meer binnen de  
3 doelstellingen van de Vereniging, deze overeenkomst of de toezegging vallen; of 
c) door zijn activiteiten, besluitvorming, bestuurswijze of anderszins, zulks ter beoordeling 
van de Vereniging, de Vereniging schade toebrengt. 
 
9. Geschillen 
Op deze overeenkomst en de toezegging is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen 
die voortvloeien uit of verband houden met de toezeggingsbrief of deze Algemene 
Bepalingen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. 


