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Kadernota Sectorfonds Sport & Cultuur 

onderdeel van Ons Fonds 

1 augustus 2022 

 

Context en achtergrond. 

Het sectorfonds S&C is onderdeel van stichting Ons Fonds en opgenomen in het 
Convenant Ons Fonds – Gemeente Bodegraven – Reeuwijk, periode 2022 – 2024. 

- Doelstellingen Ons Fonds: ‘Door collectief ondernemerschap van ondernemers 
en de gemeente krijgt economisch Bodegraven-Reeuwijk profiel, kleur en 
aantrekkelijkheid voor zowel consumenten, werknemers, als bedrijven. Het wordt 
mogelijk samen zaken te verwezenlijken, die op individuele of kleiner 
georganiseerde schaal niet mogelijk blijken te zijn’. 

- Het Fonds Sport & Cultuur (FS&C) is beschreven onder punt 1.5.5 van het 
convenant en vastgesteld als trekkingsgebied 14. 

- De beoordeling van een aanvraag en toekenning financiële bijdrage aan een 
initiatief, activiteit of project van een instelling in de sector sport en cultuur 
geschiedt door een Commissie Sport & Cultuur (Cie FS&C). 

 

Doelstellingen FS&C. 

- Financiële bijdrage leveren aan de sector Sport en Cultuur in de gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk om daarmee projecten, activiteiten en initiatieven te 
kunnen ontplooien die het belang van individuele instellingen overstijgen. 

- Het doel moet bij voorkeur gemeente-, wijk- of dorpsbreed zijn. 

 

Doel bijdrage-subsidie aan instellingen. 

- Dient in algemene zin meerwaarde en kleur te geven aan de sector sport en 
cultuur in Bodegraven-Reeuwijk. 
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- Kan samenwerkingsverbanden tussen instellingen, organisaties, stichtingen en 
verenigingen stimuleren en verbeteren. 

- Kan een stimulans zijn om aanvullende fondsen uit andere bronnen aan te 
trekken. 

 

Criteria aanvrager. 

- De aanvrager kan een sport- of cultuurinstelling zijn zoals een stichting, 
vereniging, organisatie, maar ook een groep van de instellingen binnen de 
gehele gemeente Bodegraven-Reeuwijk. 

- Het kan ook een individu of een willekeurige instelling zijn, waarbij de 
bestemming van de aanvraag voldoet aan de doelstelling van het FS&C. 

- De aanvrager hoeft geen rechtspersoon te zijn. 

- Aanvrager dient opdrachtgever voor uitvoering van het project, initiatief of 
activiteit te zijn. 

- De begunstigde verleent medewerking aan eventuele controle van de 
doelmatigheid van de besteding door de Cie FS&C. 

- De voltooiing van het project, initiatief of project dient zo nodig gemeld te 
worden bij de Cie FS&C en met beeldmateriaal of anderszins worden 
aangetoond.  

 

Criteria aanvraag en toekenning bijdrage. 

Primair vloeien deze criteria voort uit het convenant, de doelstellingen en de 
statuten van Ons Fonds. 

- De aanvrager dient  gevestigd te zijn in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. 

- Bij toekenning weegt mee in welke mate de besteding van algemeen nut is en 
voldoet aan de doelstelling bijdrage en Cie FS&C.  

- De bijdrage kan aanvullend zijn op door derden verstrekte subsidies. 

- De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het doel en redelijkerwijze passend 
binnen het beschikbare fondsbudget, zoals jaarlijks vastgesteld door Ons Fonds. 
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- Het aangevraagde bedrag hoeft niet voor 100% gehonoreerd te worden. 

- De aanvraag dient te geschieden met invulling van het digitaal 
aanvraagformulier. 

- Projecten, initiatieven of activiteiten met een partijpolitiek of religieus karakter 
worden uitgesloten. 

- Projecten, initiatieven of activiteiten dienen niet gericht te zijn op winst maken bij 
de aanvrager. 

- Er worden geen subsidies toegekend die gericht zijn op aanzuivering van 
bestaande tekorten. 

- Effecten van het project, initiatief of activiteit dienen primair gericht te zijn op 
(delen van) Bodegraven-Reeuwijk. 

- Bij communicatie over het gehonoreerde project, initiatief of activiteit dient door 
de aanvrager, na overleg met de Cie FS&C, melding gemaakt te worden van de 
bijdrage door het FS&C. 

- Aanvragen specifiek voor onderhoud, beheer of ten dienste van het 
functioneren en in stand houden, groei en/of uitbreiding van de 
instelling/vereniging/organisatie/groep zijn uitgesloten van een bijdrage. 

- In de programmering en besluitvorming van de commissie wordt zoveel mogelijk 
rekening gehouden met spreiding over alle dorpen in de gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk. 

- Bezwaar maken tegen de besluiten van de Cie FS&C is niet mogelijk. 

 

Samenstelling en taken Cie FS&C. 

De Cie FS&C bestaat uit minimaal 3 leden waaronder een voorzitter. De leden 
vertegenwoordigen gelijkwaardig de sector sport en  cultuur. Bij meer leden dient 
de verhouding tussen de sectoren gelijk te blijven.  

De voorzitter handelt onafhankelijk en is bekend met beide sectoren. 

De leden, inclusief de voorzitter, zijn onbezoldigde vrijwilligers en dienen bij voorkeur 
hun werkgebied binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk te hebben. 
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De taken zijn: 

- De Cie FS&C is representatief voor de sector binnen de gehele gemeente. 

- Zij beoordeelt of de aanvraag voldoet aan de doelstelling, criteria aanvrager en 
criteria aanvraag. 

- De zittingstermijn Cie FS&C is afhankelijk van het bestaan van Ons Fonds.  

- Op basis van het convenant doet periodiek de Cie FS&C aan Ons Fonds verslag 
van haar activiteiten.  

- Overleg tussen de leden van de Cie FS&C gebeurt op aangeven van de 
voorzitter minimaal eens per kwartaal en vaker indien vereist om de aanvragen 
binnen het vastgestelde tijdvak de beoordelen. 

- Overleg van de Cie FS&C draagt een vertrouwelijk karakter. In ieder overleg zal 
vastgesteld worden welke informatie openbaar is en met derden gedeeld kan 
worden. 

- Besluiten door de Cie FS&C worden democratisch genomen, ze zijn in principe 
transparant en openbaar. 

- Cie FS&C stemt bij meerderheid van de leden van de commissie.  

- Besluitneming over de aanvraag geschiedt in principe binnen 2 tot 4 weken. 
Oprekken van dit termijn (na berichtgeving aan aanvrager) is mogelijk indien de 
aanvraag daartoe aanleiding geeft. 

- Commissieleden die bij een besluit tot toewijzing van een aanvrage een direct of 
indirect belang hebben, melden dit aan de Cie FS&C en onthouden zich van 
stemming. 

 

Indien de aanvraag akkoord is 

- Ondertekent de Cie FS&C de aanvraag voor akkoord en stelt de Cie FS&C de 
aanvrager hiervan op de hoogte met een motivatie/toelichting. 

- Facturen dienen op naam te staan van Stichting. Ondernemersfonds 
Bodegraven-Reeuwijk, t.a.v. Cie FS&C, Postbus 118, 2810 AC  REEUWIJK. 

- Verzoekt Cie FS&C de aanvrager of de uitvoerder van de activiteit de 
factu(u)r(en) te sturen naar het e-mailaccount van FS&C. 
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- De facturen dienen te worden ondertekend door twee personen die betrokken 
zijn bij de aanvraag. 

- De Cie FS&C controleert zo nodig, aan de hand van het beeldmateriaal of 
anderszins, of het project, initiatief of activiteit is uitgevoerd. 

 

Indien de aanvraag niet akkoord is 

- Meldt de Cie FS&C de afwijzing, met hun motivatie/toelichting hierover, aan de 
aanvrager. 


