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Aanmeldformulier vereniging m.b.t. verdeling Ebbenhuis gelden 
zie pagina 2 voor toelichting en procedure 

 

Naam vereniging: 

 

Uittreksel Kamer van Koophandel (KvK):  

 

Datum oprichting:  

 

Aantal leden: 

 

Contactgegevens vereniging (naam, functie, telefoonnummer en e-mailadres) 

 

 

IBAN-nummer en de tenaamstelling: 

 

 

Hoe draagt de vereniging bij aan sociaal, lichamelijk en/of geestelijk welzijn van 

Emstenaren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit formulier invullen, scannen en mailen naar info@emsterbelang.nl of per post 

sturen naar D.T. Gorter, de Pal 38, 8161 ZZ Epe 
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Toelichting formulier 

 

Bij de verdeling van de gelden uit de verkoop van het Ebbenhuis1 is één van de 

doelen de Emster verenigingen. Zodoende vloeit het geld terug in de Emster 

gemeenschap. Emster verenigingen komen in aanmerking voor een eenmalige 

bijdrage van €2.000,-2 als er aan een aantal voorwaarden, zoals hierboven in het 

formulier gevraagd, kan worden voldaan.  

 

Een vereniging komt alleen in aanmerking voor genoemd bedrag indien de 

vereniging is opgericht voor 1 januari 2018.  

 

Een aantal verenigingen komt tweemaal in aanmerking voor uitbetaling van het 

genoemde bedrag. Vanwege de belastingdienst (zie voetnoot) wordt in dit geval in 2 

opéénvolgende jaren een bedrag van €2.000,- overgemaakt. Dit betreft verenigingen 

die bestaan uit circa 100 betalende leden.  

 

Procedure 

 

 Bovenstaande formulier dient volledig ingevuld te worden en te worden gemaild 

of per post sturen naar het secretariaat van Emster Belang: info@emsterbelang.nl 

 

 Alleen volledig en naar waarheid ingevulde formulieren worden door het bestuur 

van Emster Belang beoordeeld. Zo nodig wordt contact opgenomen met de 

contactpersoon voor een verdere toelichting.  

 

 Binnen 2 maanden nadat het ingevulde formulier is ontvangen door het 

secretariaat, wordt een terugkoppeling gemaild naar het genoemde emailadres 

op het formulier. In de mail wordt aangegeven of er al dan niet wordt over gegaan 

tot uitbetaling van het genoemde bedrag.  

 

 Het uit te betalen bedrag wordt vervolgens door de penningmeester van Emster 

Belang overgemaakt naar het in het formulier genoemde rekeningnummer van de 

vereniging.  

 

 

 

                                                           
1 Besloten in Algemene Leden Vergadering van Emster Belang op 12 juni 2019. 
2 Dit bedrag is bewust gekozen om onder de €2.173,- te blijven zodat dit onder de vrijstelling van de  
Belastingdienst blijft zodat door de vereniging hierover geen belasting hoeft te worden betaald.    
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