
Toelichting aanvraag Ebbenhuisfonds  

 

Met het Ebbenhuisfonds steunen we eenmalige lokale initiatieven (projecten) die de sociale, 

maatschappelijke en culturele leefomgeving verbeteren, en waarvan inwoners van Emst langdurig 

kunnen profiteren. Zo wil het Ebbenhuisfonds  bijdragen aan het versterken van de saamhorigheid en 

het welzijn in Emst.  

 

Emster organisaties of verenigingen1 kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage in het kader van 

een project dat zij uit willen gaan voeren. Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning 

moet het project in ieder geval aan een aantal algemene randvoorwaarden voldoen.  Het fonds is 

niet zozeer bedoeld om projecten volledig te financieren, maar vooral als aanjager om 

medefinanciering door andere organisaties mogelijk te maken.  Het fonds kent in principe geen 

maximum bedrag per aanvraag. Wel is het zo dat het bestuur van Emster Belang mandaat van de 

ledenvergadering heeft zelf te mogen besluiten over bijdragen onder € 10.000,- Voor eventueel toe 

te kennen bijdragen daarboven is aanvullend goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering 

vereist. 

 

De algemene randvoorwaarden zijn terug te vinden op de website van het Emster Belang en 

beschrijven de belangrijkste do’s en dont’s  waar een aanvraag aan moet voldoen. Enkele 

voorbeelden:  Het doel/project komt ten goede aan de inwoners van Emst en moet breed 

toegankelijk zijn; het moet door een Emster organisatie of vereniging worden aangevraagd; de 

aanvrager mag de afgelopen drie jaar geen bijdrage uit het fonds hebben ontvangen.  Uitgesloten zijn 

bijvoorbeeld:  overheden, overheidsinstellingen, commerciële instellingen en natuurlijke personen, 

aanvragen die de dekking van exploitatiekosten betreffen of projecten die een commercieel, 

winstgevend, religieus of politiek doel hebben  Een project kan maar éénmalig worden gehonoreerd. 

 

Daarnaast  wordt de aanvraag beoordeeld op een aantal kwaliteitskenmerken, zoals de mate waarin 

het bijdraagt aan de doelstellingen van het fonds, de gevraagde bijdrage in relatie tot het doel en de 

totale projectbegroting.  Het project moet toegevoegde waarde hebben voor de Emster samenleving.  

 

De aanvrager dient het betreffende formulier,  te vinden op de website van het Emster Belang, 

geheel in te vullen en voorzien van de gevraagde stukken te mailen naar:  

Info@emsterbelang.nl   

 

Het secretariaat beoordeelt of de aanvragen ontvankelijk zijn, dat wil zeggen volledig en voldoen aan 

de randvoorwaarden die het fonds stelt. Zo nodig wordt aanvullende informatie opgevraagd. 

De aanvragen worden vervolgens beoordeeld door een onafhankelijke commissie die bestaat uit 5 

personen. Deze commissie brengt advies uit over de aanvragen aan het bestuur van Emster Belang. 

Indien het project niet voldoet aan de criteria en/of hetgeen gesteld is in het aanvraagformulier of 

onvoldoende scoort op de bijdrage aan de doelen van het Fonds en de kwaliteitskenmerken, zal een 

negatief advies worden gegeven aan het bestuur van Emster Belang waarna dit door het secretariaat 

van Emster Belang wordt teruggekoppeld aan de aanvrager.  

 

Op twee momenten in het jaar komt de adviescommissie samen, namelijk in maanden maart en 

oktober. Fondsaanvragen moeten daarom voor 1 maart of 1 oktober worden ingediend. Binnen 4 

 
1 Een organisatie of vereniging die in Emst is gevestigd en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel.  

mailto:Info@emsterbelang.nl


weken na behandeling door de adviescommissie krijgt de aanvrager bericht of zijn aanvraag 

gehonoreerd is of niet, en met welke bijdrage. Het kan ook zo zijn dat (een deel van) het bedrag 

wordt toegekend of dat de aanvraag in de ALV moet worden behandeld.  

  

Bij aanvragen  >€10.000,- en een positief advies van de commissie en instemming van het bestuur, 

dient het project in stemming te worden gebracht in de Algemene Leden Vergadering (ALV) van het 

Emster Belang. De ledenvergadering vindt jaarlijks plaats in maart. Indien een aanvraag wordt 

gedaan voor 1 oktober die in de ALV behandeld moet worden dan wordt zo nodig een extra 

ledenvergadering ingelast. 

 


