CONCEPT DONATIEBELEID – VERON AMERSFOORT
Doel
Het mogelijk maken of continueren van initiatieven en activiteiten die aansluiten bij de doelstellingen
van de Vereniging door deze financieel te steunen door de VERON afdeling 03.
Strategie
De afdeling bestemt jaarlijks een bedrag in de begroting voor financiële steun in de vorm van een
eenmalige donatie aan plaatselijke initiatieven en activiteiten.
De afdeling hanteert een toetsingskader voor besluiten t.a.v. de toekenning van financiële steun.
De afdeling maakt de bereidheid voor het beschikbaar stellen van financiële middelen bekend en
geeft de procedure en het toetsingskader aan op haar internet website.
De financiële steun heeft geen structureel karakter en mag niet leiden tot afhankelijkheid.
Jaarlijks wordt, op voordracht van het bestuur, over de toekenning van individuele financiële steun
beslist door de algemene (lees afdelings- / huishoudelijke) ledenvergadering.
Procedure
Indienen van een ondersteuningsverzoek
Een ondersteuningsverzoek wordt ingediend bij de secretaris van de afdeling, uiterlijk op 30
november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop het verzoek betrekking heeft.
De afdelingssecretaris bevestigt schriftelijk of per email de ontvangst van het verzoek en verstrekt de
relevante gegevens over de te volgen procedure alsmede de data van de vergaderingen waarin
besluiten worden genomen ten aanzien van ondersteuningsverzoeken.
Toetsing door het bestuur
Het afdelingsbestuur beoordeelt het ingekomen ondersteuningsverzoek en formuleert een advies aan
de algemene ledenvergadering.
Een ondersteuningsverzoek wordt in behandeling genomen als aan de volgende voorwaarden is
voldaan.
Administratieve toetsing:
 het verzoek betreft een afgebakende activiteit,
 het verzoek wordt met redenen omkleed,
 het verzoek betreft een tijdspanne van ten hoogste één kalenderjaar,
 het verzoek betreft een vast bedrag en gaat vergezeld van een financiële onderbouwing die de
afdeling voldoende houvast geeft in de besluitvorming voor toewijzing van een donatie,
 de aanvrager geeft bankrekening, naam en woonplaats aan waarop de toegewezen concrete
donatie kan worden geboekt.
Inhoudelijke toetsing:
 de activiteit waarvoor financiële steun wordt gevraagd heeft een directe relatie met
radioamateurisme in brede zin en is toegankelijk voor radio amateurs.
 de activiteit sluit aan op de doelstelling van de VERON,
 de activiteit moet aantoonbare actieve betrokkenheid van tenminste één VERON lid hebben.
Informatievoorziening
Uiterlijk bij de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering worden de afdelingsleden op de
hoogte gesteld van de ondersteuningsverzoeken.
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Besluitvorming
Over de hoogte van de toe te kennen donatie beslist de algemene ledenvergadering.
Een verzoek voor financiële steun dat naar het oordeel van het bestuur genoegzaam voldoet aan de
bovengenoemde voorwaarden wordt, vergezeld van haar advies, voor goedkeuring voorgelegd aan
de algemene ledenvergadering.
Het bestuur geeft met reden aan de algemene ledenvergadering aan, welke verzoeken terzijde zijn
gelegd.
Aanvragers mogen staande de algemene ledenvergadering hun verzoek mondeling toelichten.
Wanneer meer financiële steun wordt gevraagd dan in de begroting is bestemd, beslist de algemene
ledenvergadering over de verdeling van het begrote bedrag over de verschillende aanvragers.
Er wordt geen grotere donatie toegekend aan enig individueel verzoek dan is aangevraagd.
De door de algemene ledenvergadering toegewezen bedragen worden in de notulen van die
vergadering opgetekend.
Uitkering
De afdelingspenningmeester maakt per bank het toegewezen bedrag van de donatie over op de
rekening die de aanvrager heeft genoemd in de aanvraag.
Evaluatie
Een terugkoppeling van de besteding van de financiële steun door de aanvrager wordt door de
afdeling hogelijk op prijs gesteld maar is geen vereiste.
Indien een toegekende donatie objectief aantoonbaar niet is besteed aan het doel waarvoor de
financiële steun is aangevraagd, behoudt het bestuur zich het recht voor de verstrekte donatie terug
te vorderen.
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