s t i c h t i n g ‘t r o o j e r

dorpsfonds

Aan: alle verenigingen en stichtingen van de ‘oude’ gemeente Stramproy

Voor financiële ondersteuning en garantiestelling !
Sinds 1998 is ‘t Roojer Dorpsfonds een begrip in Stramproy. Het doel van oprichting was én is om de
organisatie van bijzondere gebeurtenissen en/of activiteiten door verenigingen in Stramproy
financieel te ondersteunen. Mede dankzij de aanhoudende steun van onze sponsors en anonieme
begunstigers, kan ’t Roojer Dorpsfonds al ruim achttien jaar vele verenigingen daadwerkelijk een
financieel steuntje in de rug geven.
Meer informatie betreffende ’t Roojer Dorpsfonds (zowel over premie-aanvraag, garantiestelling als
sponsormogelijkheden) is te vinden op de website: www.roojerdorpsfonds.nl. Het secretariaat is te
bereiken via: info@roojerdorpsfonds.nl
Net als voorgaande jaren willen wij middels deze weg nogmaals alle verenigingen van Stramproy
wijzen op de mogelijkheden die ’t Roojer Dorpsfonds te bieden heeft:
Jaarlijkse Premietoewijzing
De belangrijkste vorm van financiële ondersteuning bestaat nog steeds uit het toekennen van een
premie voor de organisatie van bijzondere gebeurtenissen, initiatieven, activiteiten en/of aanschaf
van eenmalig duurzaam materiaal.
De verenigingen en stichtingen die een aanvraag indienen, dienen daarbij minimaal te voldoen aan
een aantal voorwaarden. U leest de voorwaarden op www.roojerdorpsfonds.nl
55⁺ en jeugdpremie !
Jaarlijks worden de premies toegekend aan ingediende en goedgekeurde aanvragen. Tijdens de
jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie, die door de Dorpsraad wordt georganiseerd, vindt de bekendmaking
van de premies plaats.
Sinds 2016 is er de 55⁺-premie; ’t Roojer Dorpsfonds roept verenigingen, die zich met name inzetten
voor de iets minder jeugdige Stramproyenaren, op om in aanmerking te komen voor de 55⁺-premie
ter waarde van € 500 !
Daarnaast is er een jeugdpremie t.w.v. € 500; het bestuur van ‘t Roojer Dorpsfonds wil dan ook in het
bijzonder jeugdverenigingen/jeugdafdelingen oproepen om een aanvraag in te dienen als u een goed
idee hebt, een speciale activiteit o.i.d.
U leest de voorwaarden op www.roojerdorpsfonds.nl.
Anno 2018 zijn dus de volgende premies beschikbaar:








1e prijs t.w.v. € 3.250
2e prijs t.w.v. € 2.500
3e prijs t.w.v. € 2.000
4e prijs t.w.v. € 1.500
5e prijs t.w.v. € 1.000
Jeugdprijs t.w.v. € 500
55⁺-premie t.w.v. € 500
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Garantiestelling
Het organiseren van activiteiten, evenementen, e.d. is de laatste jaren voor de verenigingen niet
gemakkelijker geworden. De alsmaar toenemende regelgeving, het steeds verder afnemende
vrijwilligersaanbod en sterk oplopende kosten zijn concrete problemen waar organisaties tegenaan
lopen. Vaak is met name dat laatste dat verenigingen er toe doet besluiten van de organisatie af te
zien.
Het financiële risico is te groot geworden. Onvermijdelijke organisatiekosten die wellicht door
belabberde weersomstandigheden en/of een absoluut onvoldoende aantal (betalende) bezoekers
niet terugverdiend kunnen worden kunnen de reden zijn dat “gemeenschapszin bevorderende
activiteiten” in een vroeg stadium afgeblazen worden.
Gezien deze ontwikkeling en mede gezien de doelstelling van ’t Roojer Dorpsfonds om bijzondere
activiteiten en/of gebeurtenissen op sociaal, cultureel en sportief gebied te stimuleren, biedt ’t
Roojer Dorpsfonds de mogelijkheid een beroep te doen op een garantiestelling. Meer informatie
over de garantiestelling leest u op www.roojerdorpsfonds.nl
Vergeet dus niet bij de organisatie van bijzondere activiteiten en/of gebeurtenissen een beroep te
doen op ’t Roojer Dorpsfonds. Hetzij in de vorm van een premie-aanvraag, dan wel door het vragen
van een garantiestelling.
Sponsoring
‘t Roojer Dorpsfonds kan alleen bestaan door de steun van een aantal trouwe sponsors:
- Steijvers Assurantiën BV
- Stichting Jong Nederland Stramproy
- Weert Groep
- Zuiderhuis Assurantiën BV
Daarnaast mogen wij rekenen op een financiële bijdrage van enkele anonieme begunstigers. Zij
maken al vele jaren het werk van ’t Roojer Dorpsfonds mogelijk, waarvoor hartelijk dank.
Aanvraagformulieren voor zowel de gebruikelijke premies als ook voor de garantiestelling kunnen tot
1 november 2018 worden aangevraagd en geretourneerd bij Paul Palmen, Bergerothweg 46,
Stramproy, tel. 56 40 48 of via mail: info@roojerdorpsfonds.nl.
Wij wensen u veel succes met het uitwerken en organiseren van alle (nieuwe) initiatieven !
Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Stichting ‘t Roojer Dorpsfonds
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