
VERENIGING VOOR DORPSBELANG PINGJUM  
Vóór  15 oktober voorstellen indienen projecten Ondernemersfonds SWF! 

Het bestuur van het Ondernemersfonds Súdwestfryslân heeft het mandaat van Dorpsbelang Pingjum om projecten 

in te dienen bij het fonds erkend – de meerderheid van de in Pingjum gevestigde ondernemers had immers daarmee 

ingestemd (zie vorige Yn ‘e Halsbân, mei 2019). De projecten moeten voldoen aan de criteria van het 

Ondernemersfonds (hieronder nadere uitleg). Én ze moeten de goedkeuring wegdragen van de meerderheid van de 

aanwezigen van een (speciale) Ledenvergadering van de Vereniging voor Dorpsbelang. 

Het bestuur van Dorpsbelang Pingjum wil in week 46 (11-15 november) een extra ledenvergadering organiseren. 

Projectvoorstellen moeten uiterlijk 15 oktober worden ingediend bij dorpsbelang@dorppingjum.nl. Dat geeft het 

bestuur enige tijd om te beoordelen of de projecten voldoen aan de criteria – en eventueel de fondsmanager 

daarover te consulteren – zodat eventueel projecten bijgesteld kunnen worden als dat nodig is. Dorpsbelang moet 

indienen in een door het Ondernemersfonds SWF voorgeschreven format, waarin alle ingediende projecten moeten 

worden opgenomen. 

We verwachten presentaties van de projecten op de extra ledenvergadering. Daar wordt gestemd. Het verslag van 

de vergadering, inclusief stemuitslagen, moet door Dorpsbelang worden meegezonden met de aanvraag van de 

projecten. 

Criteria 

Het ondernemersfonds heeft een aantal criteria opgesteld. Projecten die hier niet aan voldoen worden niet 

gehonoreerd. 

1. Het project moet gericht zijn op versterken van de economische vitaliteit van Pingjum of op de onderlinge 

verbindingen en verbanden in Pingjum. 

2. Een project mag geen godsdienstig of politiek karakter hebben 

3. Het mag geen vorm van individuele sponsoring zijn (noch van individu, noch van individuele vereniging). Wel is 

een bijdrage aan een vereniging voor een specifiek doel mogelijk, als daar een tegenprestatie voor het hele dorp 

tegenover staat. 

4. Geen meerjarige projecten. 

5. Alleen projecten met een sluitende begroting – cofinanciering door andere fondsen en/of eigen middelen is 

mogelijk. 

Projectbeschrijving + begroting 

Er moet een korte projectomschrijving aangeleverd worden. Hierin moet de activiteit omschreven worden en 

duidelijk gemaakt worden hoe en waarom het project het gehele dorp Pingjum ten goede komt. De begroting moet 

sluitend zijn. Na afloop moet een financiële verantwoording verstrekt worden. 

Er zijn voorbeelden beschikbaar – de meeste projecten bedragen niet meer dan € 500. 

Om hoeveel geld gaat het? 

Aan restgelden over 2016-2018 is er totaal zo’n € 15.000 beschikbaar. Daar komt jaarlijks een kleine € 5.000 bij. 

Betaling geschiedt via Dorpsbelang en in principe in tranches, waarbij de laatste pas betaald wordt als de financiële 

verantwoording binnen is. 

Overleg en advies is mogelijk 

Niet alleen het bestuur van Dorpsbelang, maar ook de Fondsmanager van Ondernemersfonds SWF willen graag 

meedenken en overleggen hoe aan de criteria kan worden voldaan. Mail dorpsbelang@dorppingjum.nl en we 

nemen snel contact op. 

Het is niet de bedoeling om ideeën over de schutting te gooien en te verwachten dat Dorpsbelang het wel oppakt. 

Dat gaat Dorpsbelang niet doen. 

Dit jaar extra vergadering Dorpsbelang 

De rond 15 november te organiseren ledenvergadering moet projecten goedkeuren. Als er geen meerderheid is, kan 

het niet worden ingediend bij het Ondernemersfonds. Als er voor meer geld projecten worden ingediend dan er 

beschikbaar is moet gestemd worden.  

Volgend jaar zijn er dan nieuwe kansen. Voor 1 maart 2020 moeten projecten in gediend worden. Bespreking en 

goedkeuring vindt plaats op de Jaarvergadering van Dorpsbelang (eind maart/begin april). 
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