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VINCENTIUSVERENIGING ‘s-HERTOGENBOSCH 
Postadres: Havenstraat 11A, 5211 WC ’s-Hertogenbosch. 
E-mail:boekenbeurs@vincentiusdenbosch.nl 
Website: www.vincentiusdenbosch.nl  
 
 

     REGLEMENT AANVRAGEN VAN EEN GIFT 
  

Ingangsdatum: 1 januari 2017 
  
Doel: het stroomlijnen van aanvragen, het voorkomen van onnodige aanvragen (noodzakelijke beperking) 
en het afbakenen van de tijdsperiode waarin aanvragen kunnen worden ingediend. 
 
De werkgroep kiest elk jaar 
 
A.  één hoofdproject. In de publiciteit staat dit project dan centraal. Dit project wordt door de Werkgroep 
Boekenbeurs gekozen in de maand september of oktober. Het uitgekozen project ontvangt daarvan 
bericht. Met andere projecten wordt dit niet gecommuniceerd. 
  
B.  afhankelijk van de opbrengst worden ook kleinere giften verstrekt. Deze kunnen variëren van € 500.-  
tot € 5000.-. Welke projecten in aanmerking komen, wordt pas besloten als de netto-opbrengst bekend is. 
Het streven is voor begin april een besluit hierover te hebben genomen. dat eind februari / begin april klaar 
te hebben. Alleen de projecten die voor deze gift zijn uitgekozen, ontvangen daar bericht van.  
 
Er zijn dus twee mogelijkheden om een gift aan te vragen: 
 
A. Aanvraag voor een grote gift (streven € 10.000,-).  
  
1. De aanvraag dient gericht te zijn aan: het Bestuur van de Werkgroep Boekenbeurs, 

Vincentiusvereniging te ’s-Hertogenbosch. De aanvrager dient duidelijk aan te geven namens welke 
Vereniging of Stichting de aanvraag wordt gedaan. Zo mogelijk dient de aanvraag vergezeld te gaan 
van een kopie van notariële akte van oprichting en/of een kopie uit het Handelsregister van de Kamer 
van Koophandel. Het verdient de voorkeur de aanvraag zowel op papier als digitaal toe te sturen 
 

2. De aanvraag dient betrekking te hebben op een project in een ontwikkelingsland buiten Europa. Uit de 
aanvraag   moet duidelijk worden voor welk doel de gelden zijn bestemd en welk deel de Vereniging of 
Stichting ZELF bijdraagt aan het doel (in euro’s aangeven). Een gedegen projectbeschrijving strekt tot 
aanbeveling (omschrijving doel met een heldere financiële paragraaf). Of een project voldoet aan de 
doelstelling is uitsluitend ter beoordeling van de leden van de Werkgroep Boekenbeurs. Tevens dient 
te worden aangegeven of er ook een beroep wordt gedaan op bijvoorbeeld Wilde Ganzen of een 
soortgelijke organisatie die de opbrengst vermeerdert. Zulk een aanvraag strekt tot aanbeveling. 

 
3. De Vereniging / Stichting / Fonds dient gevestigd te zijn in Noord-Brabant. Van Verenigingen / 

Stichtingen / Fondsen die gevestigd zijn in andere regio’s worden in principe GEEN aanvragen in 
behandeling genomen. Een uitzondering vormt de landelijke Vincentiusvereniging Nederland, 
gevestigd te Rijswijk. Stichtingen of Verenigingen die relaties hebben met de Vincentiusvereniging 
hebben voorrang op Stichtingen of Verenigingen die dit niet hebben; dit ter beoordeling van de leden 
van de Werkgroep Boekenbeurs. 
 

4. Daar de Boekenbeurzen gewoonlijk plaats vinden in januari, dienen aanvragen voor het hoofdproject 
uiterlijk 1 augustus ingediend te zijn in het kalenderjaar voorafgaand aan de nieuwe Boekenbeurs. Na 
die datum kunnen geen aanvragen meer in behandeling genomen worden. 
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5. De leden van de Werkgroep Boekenbeurs kiezen uit alle geldige (zie punt 1 t/m 4) aanvragen het 

hoofddoel voor de komende Boekenbeurs. 
 

6. Wanneer een Vereniging of Stichting DRIE maal op rij een bijdrage uit de inkomsten van de 
Boekenbeurs heeft ontvangen, dan is dat doel voor de drie opeenvolgende kalenderjaren uitgesloten 
van aanvraag. De werkgroep kan besluiten hierop uitzonderingen te maken. 

 
7. Uitbetaling: de uitbetaling uit de opbrengst geschiedt gewoonlijk tussen 15 april en 16 mei. De 

ontvangende partij dient over een Nederlandse bank- of girorekening te beschikken voor het 
ontvangen van de sponsorbijdrage. 

 
8. De uitbetaling geschiedt uitsluitend van bank naar bank door de penningmeester van de Werkgroep 

Boekenbeurs. Tevoren heeft de Werkgroep haar uitkeringsvoorstel ter goedkeuring voorgelegd aan het 
Algemeen Bestuur van de Vincentiusvereniging. 

 
9. Het door de werkgroep gekozen hoofddoel zorgt voor ondersteuning van de Werkgroep Boekenbeurs 

door het aandragen van vrijwilligers (voor de woensdag tot en met zondag van de beurs). 
 
10. De Vereniging of Stichting van het hoofddoel werkt loyaal mee aan de perscampagne ter voorbereiding 

van de aankomende Boekenbeurs.  
 

11. Verantwoording:  
- binnen tien maanden na de uitbetaling van de bijdrage doet de aanvrager schriftelijk verslag van de 
besteding van de gelden; 
- binnen 15 maanden na uitbetaling van de bijdrage dient er een eindafrekening binnen te zijn bij de 
Werkgroep Boekenbeurs, vergezeld van de nodige bancaire documenten; bij gebreke waarvan in de 
zestiende maand een in-gebreke-stelling gezonden wordt, waarna binnen 14 dagen de benodigde 
stukken als bedoeld in bepaling 11 van dit reglement binnen dienen te zijn. 
 

12. Is er op de eerste dag van de zeventiende maand nog geen financiële verantwoording, dan dient de 
VOLLEDIGE schenking terug te worden betaald aan de penningmeester van de Werkgroep 
Boekenbeurs, zulks vermeerderd met de wettelijke rente tot aan het  moment van terugbetaling. De 
leden van de Werkgroep Boekenbeurs behouden zich het recht voor de  aanvrager in rechte te 
betrekken indien en voor zover een tijdige terugbetaling uitblijft. Eventuele buitengerechtelijke kosten 
komen in dat geval geheel voor rekening van de aanvrager. 

 
B. Aanvraag voor een kleine gift.  

 
1. Zie punt 1 bij A. 
2. Zie punt 2 bij A., maar een aanvraag bij Wilde Ganzen heeft geen proriteit. 
3. Zie punt 3 bij A. maar Stichtingen / Verenigingen / Fondsen uit gemeenten aan de grenzen van Noord- 

Brabant kunnen wel in aanmerking komen. 
4. Zie punt 4 bij A., maar aanvragen voor kleine giften kunnen tot 1 december worden ingediend.  
5. Punt 5 van A. niet van toepassing.  
6. Zie punt 6, 7 en 8 bij A.   
7. Ondersteuning door de aanvrager via de inzet van vrijwilligers op de beursdagen en voorbereiding 

daarvan alsmede het bekendmaken van de boekenbeurs door de aanvrager aan de eigen contacten 
wordt bijzonder op prijs gesteld en strekt ter aanbeveling.  

8. Zie eerste gedachtenstreepje punt 11 bij A. 
  

Hardheidsclausule:  
De Werkgroep houdt zich het recht voor om af te wijken van dit reglement. 


