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A.  Statutaire doelstelling IJsselsteinFonds (IJF) 

Het IJF heeft ten doel het stimuleren en financieel ondersteunen van initiatieven en activiteiten, met als 

oogmerk het structureel versterken van de maatschappelijke samenhang in brede zin en de 

omgevingskwaliteit van de IJsselsteinse gemeenschap. Het IJF zal een kapitaal in stand houden teneinde met 

de opbrengsten daarvan uitkeringen te doen aan personen en instellingen die daarvoor in aanmerking komen.  

 

B.  Uitwerking statutaire doelstelling in toewijzingscriteria 

De statutaire doelstelling van het IJF is uitgewerkt in criteria waaraan de aanvragen voor en de besluiten tot 

het verlenen van financiële ondersteuning (Donatie) door het IJF dienen te voldoen (Criteria).  

  

C.  Aanvraagrondes 

Iedere aanvraagronde (Aanvraagronde) kan door de aanvrager van een Donatie (Aanvrager) een aanvraag voor 

een Donatie (Aanvraag) worden ingediend bij het bestuur van het IJF (Bestuur). 

De Aanvraag wordt beoordeeld door de Raad van Advies van het IJF (RvA). Het Bestuur beslist, gelezen het 

advies van de RvA, op de Aanvraag. 

Per kalenderjaar heeft het IJF zes Aanvraagrondes: 

 

Ronde    Maanden    Onderzoek  Beslissing    

        RvA   Bestuur 

 

Januarironde  Oktober/November   December  Januari 

Maartronde  December/Januari   Februari  Maart   

Meironde  Februari/Maart    April   Mei 

Julironde  April/Mei    Juni   Juli 

Septemberronde Juni/Juli    Augustus  September 

Novemberronde Augustus/September   Oktober  November 

 

C.  Aanvraagprocedure 

a. De Aanvrager kan de Aanvraag uitsluitend indienen via het op de website van het IJF ter beschikking 

gestelde Aanvraagformulier. 

b. Bij het Aanvraagformulier dienen: 

- de meest recente jaarrekening (balans en resultatenrekening) van de Aanvrager, en  

- een begroting van de investering(en) in materiele zaken (gebruiksgoederen, geen verbruiksgoederen) 

(het Object) dat nodig is voor het starten of voortzetten van het initiatief/de activiteit van de 

Aanvrager (de Activiteit).  

als bijlagen te worden bijgevoegd. 
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c. De Aanvrager ontvangt via de website van het IJF een e-mail met een ontvangstbevestiging van de 

Aanvraag. 

d. Zodra de Aanvraag door het IJF is ontvangen controleert het Bestuur of: 

- de Aanvrager bij eerdere Donaties van het IJF aan alle toentertijd gestelde voorwaarden heeft 

voldaan; 

- de Aanvraag aan alle formele vereisten voldoet en alle verplichte bijlagen bij de Aanvraag zijn 

gevoegd. 

e. Indien de Aanvraag niet aan alle formele vereisten voldoet, verzoekt het Bestuur de Aanvrager om binnen 

een door het Bestuur gestelde termijn alsnog aan de formele eisen te voldoen. 

f. Indien de Aanvrager: 

- bij een eerdere Donatie niet aan alle toentertijd gestelde voorwaarden heeft voldaan; of 

- na de door het Bestuur gestelde termijn niet aan de formele vereisten heeft voldaan; 

kan het Bestuur beslissen dat de Aanvraag definitief niet in behandeling wordt genomen. 

g. De Aanvrager wordt door het Bestuur schriftelijk over deze definitieve beslissing geïnformeerd. 

h. Indien het Bestuur beslist de Aanvraag in behandeling te nemen, plaatst het Bestuur de Aanvraag plus 

bijlagen op het intranet van het IJF (Intranet). 

i. Nadat de Aanvraagronde is gesloten beoordeelt de RvA de op het Intranet geplaatste Aanvragen. 

j. De RvA beoordeelt aan de hand van het Aanvraagformulier, de bijlagen bij het Aanvraagformulier en de 

additionele door de Aanvrager verstrekte informatie of de Aanvraag voldoet aan de Criteria.  

k. Indien de RvA onvoldoende informatie heeft om tot een advies tot toe- of afwijzing van de Aanvraag 

(Advies) te komen, verzoekt zij de Aanvrager per ommegaande om aanvullende informatie en/of vergaart 

zij op eigen initiatief zelf aanvullende informatie. 

l. Het Advies van de RvA behelst het volgende: 

- de mate waarin de Aanvraag voldoet aan de Criteria; 

- de toe- of afwijzing van de Aanvraag; 

- het bedrag van de Voorlopige Donatie; 

- de prioriteit die aan de toegewezen Aanvragen in een Aanvraagronde kan worden toegekend; 

m. De RvA adviseert het Bestuur aan de hand van een standaard adviesformulier (het Adviesformulier).  

n. De RvA plaatst het ingevulde Adviesformulier uiterlijk op de onderstaande data op het intranet van het IJF 

(het Intranet):  

- de Januarironde: 1 januari 
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- de Maartronde: 1 maart 

- de Meironde: 1 mei 

- de Julironde: 1 juli 

- de Septemberronde: 1 september 

- de Novemberronde: 1 november  

o. Het Aanvraagdossier op het Intranet bestaat uit: 

- het door de RvA ingevulde en door de voorzitter van de RvA ondertekende Adviesformulier; 

- het Aanvraagformulier; 

- alle bijlagen bij het Aanvraagformulier; 

- de door de Aanvrager verstrekte additionele informatie; 

- de door de RvA vergaarde additionele informatie; 

- kopieën van de met de Aanvrager gevoerde correspondentie. 

p. Aan de hand van het Aanvraagdossier wordt in de bestuursvergadering van het IJF, in aanwezigheid van de 

voorzitter van de RvA of diens plaatsvervanger, op de Aanvraag beslist.  

q. Het Bestuur kan als volgt beslissen: 

- de Aanvraag wordt toegewezen; 

- de Aanvraag wordt afgewezen; 

- de Aanvraag wordt voor nader advies teruggegeven aan de RvA. 

r. Indien de Aanvraag wordt toegewezen: 

- kent het Bestuur een voorlopige Donatie toe (Voorlopige Donatie).  

- besluit het Bestuur tegelijkertijd tot de toekenning van een voorschot op de Voorlopige Donatie 

(Voorschot), dat op verzoek van de Aanvrager kan worden uitbetaald voordat de Activiteit is gestart en 

de definitieve Donatie (Definitieve Donatie) is vastgesteld; en 

- formuleert het Bestuur de eventuele aanvullende donatievoorwaarden (Donatievoorwaarden). 

s. De Voorlopige Donatie wordt verstrekt onder de volgende Donatievoorwaarden: 

- De Voorlopige Donatie c.q. het Voorschot mag alleen worden besteed aan het in de Voorlopige 

Donatie vermelde doel c.q. Object.  

- De Aanvrager is verplicht om op eerste verzoek van het Bestuur een eventueel Voorschot, voor zover 

dit meer bedraagt dan de Definitieve Donatie, terug te betalen aan het IJF. 
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- Definitieve beslissingen van het Bestuur staan onherroepelijk vast en worden door de Aanvrager 

gerespecteerd. Over een definitieve beslissing van het Bestuur kan niet worden gecorrespondeerd 

- Uiterlijk 8 weken nadat de Activiteit is gestart en/of het Object is aangeschaft, verstrekt de Aanvrager 

aan het Bestuur: 

o een bewijs dat het Object is aangeschaft en de Activiteit heeft plaatsgevonden; 

o de rekeningen/facturen en de kwitanties voor de uitgaven waarvoor de Voorlopige Donatie is 

verstrekt.  

- Definitieve beslissingen van het Bestuur staan onherroepelijk vast en worden door de Aanvrager 

gerespecteerd. Over een definitieve beslissing van het Bestuur kan niet worden gecorrespondeerd.  

- Door indiening van de Aanvraag stemt de Aanvrager onvoorwaardelijk in met de onderhavige 

Donatieprocedure en Donatievoorwaarden en met alle aanvullende Donatievoorwaarden die het IJF 

aan een Voorlopige Donatie en/of een Voorschot en/of een Definitieve Donatie verbindt.  

t. Het Bestuur informeert de Aanvrager schriftelijk, uiterlijk twee weken nadat op de Aanvraag is beslist. 

u. De penningmeester van het Bestuur maakt het Voorschot in overleg met de Aanvrager over op het 

bankrekeningnummer dat staat vermeld op het Aanvraagformulier. 

v. Het Bestuur oordeelt aan de hand van de van de Aanvrager ontvangen stukken of: 

- de Aanvrager aan alle Donatievoorwaarden en Criteria heeft voldaan; 

- de Activiteit is gestart en het Object is aangeschaft  

- het bedrag dat in de Voorlopige Donatie is vastgesteld niet hoger is dan het daadwerkelijk benodigde 

bedrag. 

w. Het Bestuur stelt in de bestuursvergadering de Definitieve Donatie vast. Het Bestuur kan als volgt 

beslissen: 

- de Definitieve Donatie is gelijk aan de Voorlopige Donatie; 

- de Definitieve Donatie is lager dan de Voorlopige Donatie en het betaalde Voorschot dient gedeeltelijk 

te worden terugbetaald; 

- de Definitieve Donatie is nihil en het betaalde Voorschot dient volledig te worden terugbetaald. 

x. Het bedrag van de Definitieve Donatie is in beginsel gelijk aan het bedrag van de Voorlopige Donatie. Het 

Bestuur is echter gerechtigd het bedrag van de Definitieve Donatie lager vast te stellen dan het bedrag van 

de Voorlopige Donatie of het bedrag van de Definitieve Donatie vast te stellen op nihil indien: 

- de Aanvrager niet aan de (aanvullende) heeft voldaan; of 

- de Activiteit niet overeenkomstig de Aanvraag is uitgevoerd; of 

- het Object niet overeenkomstig de Aanvraag is aangeschaft;  
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- uit de stukken blijkt dat het daadwerkelijk benodigde bedrag voor het Object lager is dan het bedrag 

dat in de Voorlopige Donatie is vastgesteld.  

y. Indien uit de rekeningen en kwitanties blijkt dat het daadwerkelijk benodigde bedrag van het Object hoger 

is dan het bedrag dat in de Voorlopige Donatie is vastgesteld zal dat geen aanleiding zijn om het bedrag 

van de Definitieve Donatie te verhogen. 

z. Indien het Bestuur de voorlopige beslissing neemt om de Definitieve Donatie vast te stellen op een lager 

bedrag dan de Voorlopige Donatie of op nihil, is de Aanvrager gerechtigd om, binnen 14 dagen nadat deze 

voorlopige beslissing schriftelijk aan de Aanvrager is medegedeeld, schriftelijk op deze voorlopige 

beslissing te reageren. Het Bestuur kan in dat geval, zonder daartoe te zijn verplicht, de Aanvrager 

uitnodigen om zijn standpunt mondeling toe te lichten. 

aa. Het Bestuur informeert de Aanvrager schriftelijk over de Definitieve Donatie. 

bb. Het Bestuur maakt het bedrag van de Definitieve Donatie, verminderd met een eventueel verstrekt 

Voorschot, over op het bankrekeningnummer dat staat vermeld op het Aanvraagformulier. 

cc. Indien een verstrekt Voorschot hoger is dan de Definitieve Donatie, vordert het Bestuur het te veel 

verstrekte Voorschot van de Aanvrager terug. 

dd. De Aanvrager is verplicht om op eerste verzoek van het Bestuur een eventueel Voorschot, voor zover dit 

meer bedraagt dan de Definitieve Donatie, terug te betalen aan het IJF. 


