
Stichting Windkracht Tien  
Tjerkwerd 
 
Richtlijnen voor uitkeringen / bijdragen van Stichting Windkracht Tien (St. WK 10). 
 
Aanvragen voor een uitkering / bijdrage moeten een algemeen belang dienen in en 
om Tjerkwerd. 
 
Een algemeen belang houdt niet in, dat de contributie van een lidmaatschap van 
een vereniging etc. door een uitkering / bijdrage lager dan normaal gebruikelijk 
gehouden kan worden. 
 
Aanvragen dienen vergezeld te gaan van een duidelijke motivatie, een begroting 
met de beoogde dekking voor de aanvraag, alsmede een eventuele offerte voor de 
aanschaf van de benodigde artikelen etc. 
 
St WK 10 mag om nadere financiële informatie vragen aan de indiener voor een 
uitkering / bijdrage, indien deze financiële informatie niet algemeen beschikbaar is.  
 
Aanvragen voor aanschaf van gebruiksartikelen, welke onder de normale reguliere 
kosten van een vereniging etc. vallen, zullen niet worden gehonoreerd. 
 
Aanvragen voor bijzondere uitgaven ten behoeve van verenigingen etc. kunnen 
ingediend worden en zullen door St WK 10 als zodanig beoordeeld worden. 
 
Aanvragen voor eenmalige activiteiten binnen het dorp, die een algemeen belang 
dienen, kunnen voor een uitkering in aanmerking komen. Dit ter beoordeling van 
St. WK 10. 
 
Aanvragen dienen voor 10 november van een lopend jaar of voor de einddatum die 
in “ ‘t Skieppesturtsje” voor de aanvragen wordt vermeld, ingeleverd te worden bij 
de voorzitter of penningmeester. 
 
De honorering van de aanvragen voor een uitkering / bijdrage wordt bekend 
gemaakt tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang Tjerkwerd e.o., alsmede in 
de eerstvolgende uitgave van “ ‘t Skieppesturtsje”. 
 
Indien St. WK 10 een toezegging voor een bijdrage heeft gedaan en deze 
toezegging niet binnen één jaar wordt verzilverd, vervalt deze toezegging 
automatisch voor de eerstvolgende jaarvergadering van Dorpsbelang Tjerkwerd 
e.o. 
 
De toezegging zal worden uitbetaald nadat de factuur voor de aanschaf of een 
financiële verantwoording mbt de aanvraag bij de penningmeester is ingediend. 
 
De aanvrager mag eventueel een voorschot op de uitkering / bijdrage aanvragen. 
Dit is ter beoordeling aan het bestuur. 
 
 


