Aanvraagformulier CDW inzake financiële bijdrage voor projecten en
initiatieven
Naam organisatie/particulier
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Omschrijving, motivatie en toelichting project
(eventueel nadere toelichting in bijlage)

Planning (inclusief startdatum)

Gevraagde bijdrage op basis van begroting
(begroting nader toe te lichten in bijlage)
Financiering anders, bijvoorbeeld subsidies
(indien van toepassing nadere toelichting in
bijlage)
IBAN-rekeningnummer
BTW-nummer (eventueel)

Naam indiener:
Handtekening:
Datum:

Aanvraag kan worden toegezonden naar e-mailadres: info@duurzaamwergea.nl
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Aanvraagprocedure financiële bijdrage door Coöperatie Duurzaam Wergea
Artikel 1. Doelstelling Coöperatie Duurzaam Wergea.
Coöperatie Duurzaam Wergea (CDW) heeft als algemene doelstelling het stimuleren en
realiseren van zowel het op duurzame wijze produceren van energie als besparingen op het
energieverbruik van haar leden in haar werkgebied en een financiële bijdrage te leveren aan
de verbetering van de leefbaarheid in haar werkgebied. Daartoe oefent zij een bedrijf uit met
de bedoeling om de opbrengsten te gebruiken voor de verdere verduurzaming van de
leefomgeving in datzelfde werkgebied.
Om als belanghebbende in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage dient een
aanvraag ingediend te worden voor relevante projecten dan wel initiatieven die voldoen aan
de geformuleerde criteria zoals in deze notitie beschreven.
De coöperatie heeft de mogelijkheid om geld te reserveren indien er enige tijd geen
geschikte projecten worden ingediend. Dit biedt tevens de mogelijkheid om grotere bijdragen
te verstrekken indien een project dit vraagt.
Artikel 2. Procedure verdeling opbrengsten.
CDW heeft statutair vastgelegd dat een commissie, bestaande uit minimaal drie personen,
op basis van ingediende en positief beoordeelde aanvragen, jaarlijks een advies doet op
welke wijze de beschikbare opbrengsten verdeeld zullen worden. De commissie motiveert
het advies en doet dit advies aan het bestuur toekomen inclusief het toe te kennen bedrag/de
toe te kennen bedragen. Deze commissie functioneert onder de verantwoordelijkheid van het
bestuur van CDW.
Artikel 3. Wie/wat komt in aanmerking voor een bijdrage?
In aanmerking komen projecten dan wel initiatieven van verenigingen, stichtingen,
instellingen enzovoort, kortom organisaties van algemene aard. Aanvragen kunnen ook door
individuen worden ingediend. Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage dient
een project te voldoen aan de volgende criteria:
●
●

Er is sprake van toegevoegde en aantoonbare waarde voor de leefbaarheid in (een
deel/delen van) het werkgebied van de coöperatie;
De natuur- en klimaatomstandigheden, waaronder de reductie van CO2 worden in
acht genomen.

Artikel 4. De procedure om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage.
Om in aanmerking te kunnen komen voor een financiële bijdrage dient aanvrager een
aanvraag, met behulp van bijgevoegd aanvraagformulier, in bij de CDW met vermelding van
de volgende gegevens:
●
●
●
●
●
●

Naam aanvragende vereniging, stichting, publieke instelling of individu;
Naam, adres en woonplaats aanvrager;
Telefoonnummer en e-mailadres aanvrager;
Omschrijving van het project/initiatief inclusief planning, motivatie, doelstelling,
milieuwinst;
Begroting van het project/initiatief met vermelding van de financiering van het project
Ondertekening met datering met vermelding IBAN-rekeningnummer en, indien van
toepassing, BTW-nummer.

Een aanvraag moet voldoen aan de algemene doelstelling van de coöperatie. De
adviescommissie beoordeelt de aanvraag en geeft in haar advies aan het bestuur aan welk
bedrag zij aan een project toekent.
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Artikel 5. Aanvullend zijn de volgende regels aan de aanvraag verbonden.
De aanvraag c.q. het onderwerp/project waarvoor de aanvraag wordt gedaan, moet in elk
geval voldoen aan de volgende voorwaarden:
●
●
●
●

Mag niet in strijd zijn met wet- en regelgeving;
Mag niet in strijd zijn met de normen en waarden van onze samenleving;
Mag niet commercieel van aard zijn;
Mag niet concurreren met bedrijven, verenigingen, stichtingen en instellingen in het
werkgebied van de coöperatie.

De hiervoor genoemde commissie beoordeelt de aanvraag en kan vragen stellen aan de
indiener om extra uitleg en/of nadere informatie over de aanvraag. Over toewijzing of
afwijzing van de aanvraag ontvangt de indiener bericht van CDW; bij afwijzing met uitleg over
de reden(en) hiervan.
Afhankelijk van het aantal aanvragen voor een financiële bijdrage en het beschikbare budget
kan het zijn dat de aanvraag niet voor het volledige aangevraagde bedrag wordt toegekend.
Artikel 6. De besteding van het toegekende bedrag.
Is er een bedrag toegekend aan een aanvrager voor een initiatief dan reserveert CDW dat
bedrag voor het betreffende initiatief op haar rekening. Zodra aanvrager meldt dat het
initiatief is gestart en financiering nodig is, dan maakt CDW het bedrag over aan aanvrager.
Aan de aanvrager wordt als voorwaarde gesteld, dat er op verzoek van CDW, een actuele
voortgang wordt verstrekt. Wanneer het toegekende bedrag niet of niet volledig wordt benut,
dan vervalt het bedrag of een gedeelte van het toegekende bedrag tenzij andere afspraken
over de besteding (kunnen) worden gemaakt. Indien er geen afspraken worden gemaakt
over verdere besteding, dan dient het niet-bestede bedrag binnen uiterlijk 3 maanden te
worden teruggestort op het bankrekeningnummer van CDW.
Van de aanvrager wordt gevraagd na realisatie van het initiatief om hiervan CDW verslag te
doen, zowel financieel als aangevuld met foto’s en of andere documentatie; dit alles ten
behoeve van publicatie op de website van CDW.
Artikel 7. Fasering aanvraagprocedure in tijd.
1. Het bestuur bepaalt jaarlijks op basis van het exploitatieresultaat van CDW over het
afgelopen kalenderjaar de hoogte van het bedrag dat voor projecten c.q. initiatieven
beschikbaar kan komen;
2. De leden worden ter zake geïnformeerd (voorjaarsvergadering); het dorp wordt
daarna geïnformeerd via de daartoe geëigende kanalen uiterlijk 1 mei;
3. Indienen aanvraag kan gedurende de periode 1 mei tot en met 30 juni;
4. De beoordeling van ingediende aanvragen door de commissie vindt plaats in de
periode 1 juli tot en met 31 augustus inclusief advisering aan het bestuur van CDW;
5. De besluitvorming door het bestuur over het advies van de commissie en het
informeren van de indieners van de aanvragen vindt plaats in de periode 1 september
tot en met 30 september;
6. De bijdrage wordt toegekend vóór 1 januari of zo veel eerder in overleg met de
aanvrager aan wie een bijdrage is toegekend;
7. Zodra aanvrager meldt dat het initiatief is gestart en financiering nodig is, dan maakt
CDW het toegekende bedrag over aan de aanvrager op het bankrekeningnummer
zoals is aangegeven door de aanvrager.
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