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1. Inleiding
De Vereniging van Dorpsbelang Tzum ontvangt periodiek aanvragen voor (financiële)ondersteuning
bij verschillende uiteenlopende evenementen en projecten. Waar het kan biedt de vereniging deze
ondersteuning. Daarnaast heeft de vereniging in de afgelopen tientallen jaren gezonde financiële
reserves opgebouwd, door inkomsten uit verschillende bronnen als stichtingen (o.a. Stichting Mast),
subsidies en inkomsten uit oud-papier.
De vereniging heeft het niet als doel om winstgevend te zijn, of onnodige reserves te blijven
uitbreiden of te handhaven. Daarnaast is de wens ontstaan om een overzichtelijke en transparanter
systeem te creëren voor het ondersteunen van activiteiten en projecten die de leefbaarheid van
Tzum vergroten, door de vereniging.
Om die reden is het “Siebe Greidanus Stipe Fûns” opgericht vanuit de Vereniging van Dorpsbelang
Tzum. Een deel van de reserves van de vereniging is gereserveerd in dit fonds, om als ondersteuning
te worden uitgekeerd aan activiteiten en projecten die de leefbaarheid en de sociale samenhang van
Tzum ten goede komen of vergroten.

2. Siebe Greidanus
Het fonds draagt de naam van Siebe Greidanus. Siebe Greidanus (1941-2019) was een Tzummer in
hart en nieren, hij leefde voor Tzum. Naast geboren en getogen inwoner zette Siebe zich in voor alles
in Tzum en was hij zeer actief in het verenigingsleven.
Een greep uit zijn verdiensten zijn; 49 jaar lang als drager van de begrafenisvereniging; 30 jaar als
voorzitter van de kaatsvereniging (benoemd als erevoorzitter) 40 jaar lang bij de kerkenraad, o.a. als
Diaken, Scriba, ouderling, pastoraal werk, etc; in 2008 gedecoreerd tot Lid in de Orde van OranjeNassau. Op het hoogtepunt had Siebe 16 secretariaten van verenigingen en organisaties.
Ook heeft Siebe zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de Vereniging van Dorpsbelang Tzum. In de
redactie van Op ‘e Hichte en vooral als secretaris van het bestuur van Dorpsbelang. Tijdens een
periode van meer dan 22 jaar en was daarvoor benoemd als erelid.
Verder was Siebe ook vanaf het begin het gezicht van burgemeester tijdens de jaarlijkse
sinterklaasintochten. Deze titel was dan wel niet officieel (dat zag Siebe zelf ook niet zo), maar toch
zag en ziet Tzum Siebe wel als “us Boargemaster”
Met deze grote inzet is Siebe de grondlegger van vele mooie dingen in ons dorp waar we nog
dagelijks gebruik van mogen maken. Zijn inzet waren de bouwstenen en fundering waar we nu op
doorbouwen.
Dit is de reden om het fonds de naam “Siebe Greidanus Stipe Fûns” te geven. De
(financiële) bijdragen die de vereniging geeft aan de activiteiten en projecten zijn bouwstenen die de
leefbaarheid en sociale samenhang vergroot, hetzelfde wat Siebe deed met zijn inzet. Hiermee blijft
niet alleen de herinnering aan Siebe bestaan, maar ook zijn inzet en gedachtegoed.
Het bestuur en de vereniging willen nog benadrukken dat de gelden van het fonds uit de reserves van de
vereniging voortkomen en er geen privé gelden van Siebe Greidanus of de familie zijn ingezet.
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3. Uitgangspunten
Voor het fonds zijn door het bestuur van Vereniging van Dorpsbelang Tzum de volgende
uitgangspunten opgesteld:
-

Het Fonds is ingesteld ter stimulering van activiteiten die bijdragen aan de sociale
samenhang en leefbaarheid van het dorp Tzum.

-

Er wordt een bedrag van €10.000,- voor het fonds gereserveerd, te verdelen over vijf jaren
(2020-2025)
Per kalenderjaar is er maximaal €2.000,- beschikbaar voor toekenning
Het project of activiteit is nieuw of wederkerend en heeft een openbaar karakter

-

-

In geval van nieuwe initiatieven moet met argumenten aannemelijk gemaakt worden op
welke wijze het initiatief bijdraagt aan de sociale cohesie en leefbaarheid van het dorp
als geheel (het initiatief moet buurt- of verenigingoverschrijdend zijn)
Bestuur kan besluiten tot toekenning van:
Tot maximaal €150,- bij wederkerende evenementen,
of tot maximaal €500,- bij nieuwe initiatieven
(hoogte van de bijdrage wordt door het bestuur bepaald aan de hand van het ingediende
verzoek en een inschatting van de impact, totale begroting, etc.)

4. Voorwaarden
Uit voorgaande uitgangspunten zijn de volgende voorwaarden opgesteld:
a) Alleen aanvragen met een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, met
bijbehorende (bewijs)stukken wordt in behandeling genomen.
b) De aanvraag wordt ingediend bij het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelang Tzum. Dit
kan per email (info@tsjom.nl), per post of persoonlijke overhandiging aan één van de
bestuursleden.
c) Een aanvraag bevat in alle gevallen is een projectplan, waarin tenminste het volgende is
vastgelegd:
- omschrijving van het initiatief of evenement;
- (globale) begroting met duidelijk overzicht van de te verwachten inkomsten en uitgaven;
- Een bedrag dat als financiële ondersteuning wordt aangevraagd.
- verwachte/te voorziene bijdrage aan de doelstellingen als verwoord;
- doorlooptijd van het initiatief of evenement (planning, periode);
- in geval van nieuwe initiatieven: hoe het initiatief bestendigd wordt;
- wie als kartrekker/centraal aanspreekpunt fungeert;
- wie bij de organisatie betrokken is (personen);
- of andere instellingen financieel of (im)materiële bijdragen (kerk, buurtvereniging,
sportvereniging, fondsverstrekker, sponsor).
d) Ingeval van nieuwe initiatieven moet met argumenten aannemelijk gemaakt worden op
welke wijze het initiatief bijdraagt aan de sociale cohesie en leefbaarheid van het dorp als
geheel (het initiatief moet buurt- of vereniging overschrijdend zijn)
e) Dorpsbelang Tzum publiceert toegekende aanvragen in lokale media (Op ‘e Hichte, website,
facebook). In samenspraak met aanvrager kan ook publiciteit gezocht worden via regionale
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f)

nieuws- en dagbladen. Inhoudelijk worden publicaties en publiciteit afgestemd tussen
initiatiefnemer/organisator en bestuur Dorpsbelang.
Het bestuur kan aanvrager om nadere toelichting verzoeken. Aanvrager voorziet hierin

g) Het bestuur neemt volledige aanvragen in behandeling en besluit aan de hand van de
aanvraag over afwijzing of toekenning en de hoogte van het toegekende bedrag.
h) De besluitperiode van het bestuur kent geen termijn, het bestuur probeert zo spoedig
mogelijk een besluit te nemen.
i)

De aanvrager wordt binnen twee weken na het besluit door het bestuur geïnformeerd over
toekenning of afwijzing van de aanvraag, met reden omkleed

j)

Achteraf dient een (financiële) verantwoording te worden gedaan. Indien dit niet in
overeenstemming is met de initiële aanvraag kan worden besloten tot terugvordering van de
bijdrage.
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5. Aanvraagformulier Siebe Greidanus Stipe Fûns
Op een aanvraag vanuit het Siebe Greidanus Stipe Fûns zijn de voorwaarden van toepassing
zoals omschreven in het Siebe Greidanus Stipe Fûns toelichtingsdocument.

1. Contactgegevens aanvrager
Naam contactpersoon:

____________________________

Correspondentieadres:

____________________________

Postcode en plaats

____________________________

Telefoonnummer

____________________________

Emailadres

____________________________

2. Financiële afhandeling
Gevraagde bijdrage:

____________________________

Naam (organisatie):

____________________________

Inschrijfnummer Kvk (indien van toepassing):

____________________________

IBAN:

____________________________

Ten name van:

____________________________

3. Gegevens project waarvoor subsidie wordt aangevraagd
Naam project:

____________________________

3.1 Wat houdt het project in:

3.2 Wat is het doel van het project, wanneer is deze geslaagd:
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3.3 Welke organisaties en personen zijn/worden betrokken bij het project:

3.4 Staat het dorp achter het project? Hoe kunt u dit aantonen?

3.5 Is het project bij aanvraag van de subsidie klaar voor uitvoering?

3.6 Zijn de benodigde vergunningen verstrekt?

3.7 Wanneer wordt het project uitgevoerd?

4. Financiering en projectkosten
Lever als bijlage een begroting en dekkingsplan van de projectkosten. Ter beoordeling van uw
aanvraag is het mogelijk dat u om aanvullende informatie wordt gevraagd of kunnen
onderliggende berekeningen worden opgevraagd.

5. Ondertekening
U verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld:
Naam:

_______________________________

Datum:

_______________________________

Handtekening

_______________________________
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