Bijdragen door Doarpmienskip (DMS) uit het Dorpenfonds
Doel: Het versterken en behouden van de leefbaarheid in het werkgebied en het versterken van de
zelfredzaamheid en saamhorigheid. Het werkgebied betreft het dorp Mantgum, onderdeel van de
gemeente Leeuwarden.
Afspraken Dorpenfonds:
De activiteiten die DMS ondersteunt uit het Dorpenfonds moeten voldoen aan voorwaarden zoals die
door Gemeente Leeuwarden worden gesteld.
Deze zijn:
•
•
•
•
•

de plannen dienen een publiek belang;
de plannen hebben draagvlak in uw buurt;
het bestede geld komt ten goede aan de (een grote groep) bewoners;
het gaat om incidentele zaken. Daarmee wordt bedoeld dat er uit de investeringen geen
verplichten voortvloeien;
besteding mag niet in strijd zijn met gemeentelijk beleid of wet- en regelgeving.

Als DMS willen wij bevorderen dat:
a. De activiteiten bijdragen aan het in stand houden of verbeteren van de leefbaarheid.
b. Er enige mate van zelfwerkzaamheid van de inwoners plaatsvindt bij de
voorgenomen activiteiten.
c. Er ook is gezocht naar andere fondsen of financieringsvormen.
Zeker als het gaat om grotere bedragen vinden we het belangrijk dat er ook naar
andere fondsen of inkomsten gezocht blijft worden. We kunnen het geld maar
1 keer uitgeven. Daarom kiezen we bij grotere activiteiten of projecten eerder voor
cofinanciering dan voor het volledig inzetten van het dorpsbudget.
d. De activiteiten passen binnen en zijn in lijn met onze Dorpsvisie en-of beleid van
DMS.
Het dorpsbudget is niet bedoeld voor:
• Commercieel of eigen belang
• Besloten vereniging- en straatfeesten of andere initiatieven waaraan niet alle
dorpsbewoners mee kunnen doen.
Hoe gaat het in de praktijk?
• Iedereen met een goed en leuk idee om de leefbaarheid in Mantgum te versterken of mensen
elkaar te laten ontmoeten, kan een aanvraag indienen.
• Om een budget aan te vragen gebruikt u het “Aanvraagformulier Bijdrage Dorpenfonds”.
• Jaarlijks organiseert DMS een uitvraag voor ideeën bij alle inwoners en verenigingen. Dit is
het moment waarop inwoners en verenigingen hun initiatieven kunnen presenteren voor het
komend jaar.
• In een DMS bestuursvergadering besluit het bestuur aan welke initiatieven zij geld toekent en
waarom (verantwoording).
• In de ALV wordt jaarlijks de verantwoording aan de leden aangeboden.
• Het bestuur van Doarpsmienskip zal bij elk initiatief een bestuurslid toewijzen als
contactpersoon. Dit bestuurslid kan adviseren en als dat van toepassing is helpen om de
afwikkeling/ de verantwoording te ontvangen. Dit bestuurslid zorgt vervolgens ervoor dat de
penningmeester voor de financiële afwikkeling de benodigde stukken ontvangt. Aanwijzingen
van de penningmeester (bijvoorbeeld over de naam op de nota) dienen te worden opgevolgd.
• Het aanvraagformulier kunt u via het emailadres: doarpsmienskip@mantgum.com naar het
secretariaat van DMS insturen.

