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Fondsen en reserves
Reserve voor projecten en investeringen Dorpscomite
De fondsen en reserves zijn – conform het financieel regelement van het Dorpscomite voor
EUR 2.000 bestemd om het voortbestaan van het Dorpscomite te borgen en voorts om
projecten, initiatieven en doelen in De Hoef (mede) mogelijk te maken.
In de bijlage bij dit financieel verslag zijn de criteria en de werkwijze opgenomen voor het
toekennen van bedragen door het Dorpscomite aan lokale initiatieven. Deze zijn opgenomen
in het financieel reglement zoals dat is vastgesteld in december 2014 en zijn via nieuwsbrief
en website bekend gemaakt aan de bewoners van De Hoef.

Pagina 2

Reserve De Hoef Sportief
Met het organisatie-comite van De Hoef Sportief is voor het evenement De Hoef Sporttief
dat onder de eindverantwoordelijkheid van het Dorpscomite De Hoef plaatsvindt, het
volgende afgesproken: de positieve saldi van twee voorgaande jaren zijn beschikbaar als
reserve voor eventuele tegenvallende resultaten in de komende jaren. Ultimo 2014 was dit
een bedrag van EUR 4.804 en zijn afspraken gemaakt over de maximering van deze reserve
tot EUR 4.000. Een en ander is vastgelegd in het financieel reglement van het Dorpscomite.
In 2018 zal derhalve een bedrag EUR 2.657 aan het Dorpscomite De Hoef worden
overgedragen ten behoeve van projecten en andere doelinvesteringen van het Dorpscomite.

Reserve AED
Dit betreft een reservering voor een toekomstige trainingen. In 2017 zijn geen trainingen
gegeven.
Kas
Het kassaldo heeft geheel betrekking op De Hoef Sportief
Bank
Van de banksaldi betreft EUR 9.274 de bankrekening van het Dorpscomite De Hoef Sportief
en EUR 2.275 de bankrekening van De Hoef Sportief.
Nog te ontvangen en te betalen
De betalen bedragen betreffen voor EUR 577 De Hoef Sportief en voor EUR 193 facturen
voor het beheer van de website van het Dorpscomite.
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Saldo baten en lasten
Het saldo baten en lasten is voor EUR 1.068 ten gunste gekomen van de reserve voor De
Hoef Sportief en voor EUR 1.276 ten laste van de fondsen en reserves van het Dorpscomite.
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Gemeentelijke bijdrage
Voor 2017 wordt de aanvraag voor subsidie voor een bijdrage ten behoeve van de
organisatie- en vergaderkosten van het Dorpscomite - dat ten behoeve van het algemeen
belang van het dorp en de gemeente haar activiteiten verricht – ingediend op basis van dit
financieel verslag. De bijdrage is nog niet toegekend. De verantwoorde bijdrage ad EUR
1.200 heeft betrekking op 2016.
Inkosten advertenties
Voor het plaatsen van advertenties op de website van het Dorpscomite zijn in het verleden
inkomsten ontvangen. Het aantal advertenties is in de afgelopen jaren verminderd doordat
het aantal bedrijven in De Hoef afgenomen en deze sinds het bestaan van de activiteit De
Hoef Sportief ervoor kiezen dit evenement met sponsoring te ondersteunen.
Activiteiten
De Hoef Sportief
In juli 2017 heeft wederom het evenement De Hoef Sportief succesvol plaatsgevonden.
Dankzij deelnemers, sponsoren en vrijwilligers die in geld of in natura een bijdrage hebben
geleverd aan de dag, is het evenement met een positief saldo afgesloten. Het postieve saldo
boven een reserve benodigd voor het voorzetten van dit evenement, komt ten goede van De
Hoef. Het Dorpscomite kent bedragen toe aan initiatieven in De Hoef op grond van haar
regelement.
Doelbestedingen De Hoef
Het Dorpscomite heeft in 2017 een aantal aanvragen voor doelen in De Hoef, op basis van
de criteria zoals opgenomen in de bijlage, kunnen honoreren:
-

EUR 750 is toegekend aan de buurtkamer ten behoeve van feestelijkheden in verband met
het vijfjarig bestaan;
EUR 250 is toegekend aan het RK Kerkbestuur van de Anthonius Kerk in De Hoef als bijdrage
in de aanschaf van een nieuwe tent voor activiteiten rond de kerk;
EUR 375 is toegekend voor de aanschaf van een springkussen voor evenementen voor de
kinderen in het dorp.

Het dorpscomite heeft een procedure gevoerd tegen de gemeente Uithoorn om erkenning
te bewerkstelligen als partij voor inspraak in de plannen van de gemeente Uithoorn ten
aanzien van de Irenebrug over de Amstel.
Begin januari heeft het dorp elkaar wederom een goed nieuw jaar kunnen toewensen tijdens
de receptie georganiseerd door het Dorpscomite in samenwerking met De Springbok.
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BIJLAGE – Cirteria en werkwijze voor beschikbaar stellen van gelden aan lokale initiatieven
Gehanteerde criteria
Bij de eventuele toekenning van financiële middelen aan een initiatief worden de volgende criteria
gehanteerd:
• Het moet geheel of grotendeels toekomen aan De Hoefse Gemeenschap en daar een positieve
bijdrage aan leveren.
• Het initiatief moet ondersteund worden door een aantal inwoners van De Hoef.
• Het initiatief moet voldoende zijn uitgewerkt voor wat betreft:
o het doel van de besteding,
o het beoogde resultaat van de besteding,
o de beoogde doelgroep,
o de benodigde inzet in uren, kennis en middelen.
• De financiering van het voorstel moet voldoende stevig zijn, waarbij het Dorpscomité in principe
niet meer dan 50% van de financiële middelen bijdraagt en in uitzonderingsgevallen niet meer
dan 75%.
• Het Dorpscomité levert geen financiële bijdrage als die in principe ook op andere wijze
gefinancierd kan worden.
• Het Dorpscomité moet vertrouwen hebben in het initiatief en de realisatie daarvan.
• Het Dorpscomité toetst het voorstel op basis van de geformuleerde dorpsvisie en de prioriteiten
die daarin zijn verwoord.
• Het Dorpscomité heeft oog voor voldoende spreiding over de verschillende onderdelen van De
Hoefse Gemeenschap en over de verschillende invalshoeken als jeugd, milieu, sociale cohesie,
economie, etc.
• Toekenning van een financiële bijdrage kan alleen plaatsvinden op projectmatige basis en kan
geen structureel karakter hebben.
• Zowel organisaties (verenigingen, etc.) als (groepen van) individuen kunnen een verzoek
indienen.
• Het initiatief moet in principe toegankelijk zijn voor alle inwoners van De Hoef.
• Het initiatief moet in principe gericht zijn op realisatie binnen 18 maanden.
• Na realisatie van het initiatief moet in principe zichtbaar worden, dat het Dorpscomité een
bijdrage eraan heeft geleverd.
• De uiteindelijke beslissing is voorbehouden aan het Dorpscomité.
• Het initiatief kan geen commercieel karakter hebben.
• De toekenning van een financiële bijdrage kan alleen in de vorm van een concreet en
gemaximeerd bedrag plaatsvinden.
Werkwijze
Ten aanzien van de werkwijze zijn de volgende opmerkingen te maken:
• Een voorstel kan op ieder moment worden ingediend.
• De initiatiefnemers dienen een concreet voorstel op papier in.
• Het Dorpscomité benoemd een commissie (van drie personen) die het voorstel gaat behandelen.
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Als eerste bekijkt het Dorpscomité (of de ingestelde commissie) of het voorstel voldoende
concreet is onderbouwd. Zo niet, krijgen de initiatiefnemers de kans om het voorstel aan te
vullen en te completeren.
De initiatiefnemers krijgen de gelegenheid het voorstel in het Dorpscomité (of aan de ingestelde
commissie) toe te lichten.
Als alle voorbereiding achter de rug is en de informatie beschikbaar is om een beslissing te
nemen, stelt de ingestelde commissie een advies op aan het Dorpscomité.
Het Dorpscomité beslist daarover in de eerstvolgende vergadering of eventueel via een
schriftelijke procedure.
De beslissing wordt onderbouwd met argumenten kenbaar gemaakt aan de initiatiefnemers.
De initiatiefnemers krijgen de kans eenmalig hierop beroep aan te tekenen bij het Dorpscomité.
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