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Richtlijnen/criteria Stichting Dorpsraad Meliskerke met checklist voor toe-
kenning van een bijdrage uit het extra budget*) van de gemeente Veere. 
 

 
Voor het toekennen van bijdragen uit het door de gemeente Veere ter beschikking 
gesteld extra budget ten behoeve van aanvragen voor activiteiten, projecten, voor-
zieningen door verenigingen, organisaties en groepen bewoners ter verbetering van de 
leefbaarheid en veiligheid in Melis- en Mariekerke hanteert de Stichting Dorpsraad 
Meliskerke de volgende richtlijnen/criteria:                                    

01. Aanvragen kunnen ingediend worden door verenigingen, stichtingen of 
groepen van minimaal 2 bewoners uit Melis- en Mariekerke.  

02. Aanvragen mogen geen persoonlijk of commercieel belang dienen.               
03. Aanvragen worden per kalenderjaar vóór 1 augustus ingediend bij de 

secretaris van de dorpsraad.                                                                                                                                              
04. Een aanvraag gaat altijd vergezeld van een beschrijving van de  

 activiteit, het project, de voorziening en een begroting met inkomsten en 
uitgaven. 

05.  Daar waar nodig zal een toelichting worden gevraagd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
06.  Aanvragen worden beoordeeld door het bestuur van de Stichting  
  Dorpsraad Meliskerke. Het bestuur beslist verder over het al dan niet 

toekennen van een bijdrage, de hoogte van de bijdrage en geeft een 
argumentatie van zijn beslissing.                                                                                                                                                      

07.  Het bestuur van de dorpsraad wordt uitgenodigd voor de activiteit, het 
project, het in gebruik nemen van de voorziening. 

08.  De aanvrager verstrekt informatie over de activiteit, het project, de 
voorziening ten behoeve van de website www.meliskerke.info. 

  09. De aanvrager maakt de activiteit, het project, de voorziening publiekelijk 
bekend door minimaal het versturen van een persbericht aan huis-aan-
huisbladen, regionale kranten en andere regionale media.  

 10. Uitbetaling van het toegekende bedrag vindt plaats na ontvangst van de 
afrekening van de activiteit, het project, de voorziening. 

 11. De activiteit, het project, de voorziening wordt binnen 3 jaar na datum van 
aanvraag uitgevoerd. 

12.  Een aanvraag kan ingediend worden als wordt voldaan aan de gestelde   
criteria. Het is echter niet vanzelfsprekend dat alle ingediende voorstellen, die 
aan de criteria voldoen, ook zullen worden gehonoreerd.  

  Leidend is het maximale bedrag dat per jaar door de gemeente aan de 
dorpsraad wordt toegekend. 

 13.  Indien bovenstaande richtlijnen/criteria geen uitkomst bieden, beslist de 
dorpsraad.  

 

*) Budget 2017: € 2.000,-.  

http://www.meliskerke.info/
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 Checklist voor toekenning van een bijdrage uit  

het extra budget* van de gemeente Veere. 
 
 

 

O Het aangevraagde bedrag wordt besteed aan een activiteit, project, een voorziening 
ter verbetering van de leefbaarheid en/of veiligheid in Melis- en/of Mariekerke.                                                                                                              

O De activiteit, het project, de voorziening is een extra toevoeging voor de kern Melis- 
en/of Mariekerke. 

O De activiteit dient geen persoonlijk of commercieel belang. 
O Het initiatief behoort niet tot de reguliere exploitatie van de aanvragende 

vereniging/stichting. 
O Er vindt samenwerking plaats met (een) andere organisatie(s), te weten: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 O Er is sprake van een activiteit, project, voorziening die voor iedereen of een 

doelgroep (uit Melis- en Mariekerke) toegankelijk is. 
 O De activiteit, het project, de voorziening is niet aanstootgevend, racistisch, 

discriminerend of beledigend.  
 O Zijn er inkomsten. Zo ja, van wie? 
 O De activiteit, het project, de voorziening wordt binnen 3 jaar gerealiseerd. 

O  De activiteit, het project, de voorziening is niet in strijd met het beleid van de 
gemeente. 

O De activiteit, het project, de voorziening wordt (in Melis- en Mariekerke) publiekelijk 
bekend gemaakt middels bijv. een persbericht, flyers, posters). 

 O   De dorpsraad heeft over deze aanvraag overleg gehad met de kernwethouder. 
 

 Aldus vastgesteld tijdens de openbare vergadering van de Stichting Dorpsraad Meliskerke 
op 28 november 2017. 
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