Subsidieregeling Durk Pultrum Fonds
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1. Het Durk Pultrum Fonds wordt beheerd door de Stichting Volksgebouw.
2. De stichting heeft ten doel: a. de ondersteuning en bevordering van het leefklimaat op het
platteland in de drie provincies Friesland, Groningen en Drenthe, op het terrein van politiek,
onderwijs, cultuur en sport en voorts in het bijzonder ook van het dorp Boelenslaan en haar directe
omgeving b. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
3. De stichting vindt haar oorsprong in de bouw van het Volksgebouw te Boelenslaan, welk gebouw
voor rekening en risico is gesticht door de toenmalige afdeling van de politieke partij SDAP te
Amsterdam, de voorloper van de huidige politieke partij Partij van de Arbeid en welk gebouw is
geopend op dertig december 1933.
4. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het beschikbaar stellen van
geldelijke middelen, die zijn vrijgekomen bij de verkoop van het Volksgebouw, en bij de besteding
van welke middelen de stichting zich ten doel stelt deze geldmiddelen jaarlijks zodanig gelijkelijk aan
te wenden dat deze geldmiddelen zijn uitgeput op dertig december 2033.
5. De stichting geeft met passende middelen regionale bekendheid aan het bestaan van het fonds,
onder meer door brochures, pers artikelen, advertenties, website.
6. Aanvragen voor een bijdrage uit het fonds kunnen gedaan worden door rechtspersonen of
natuurlijke personen met het doel het ondersteunen van een initiatief of activiteit zoals genoemd in
art. 2.
7. De aanvraag vindt plaats aan de hand van een formulier waarop de aanvrager in elk geval
vermeldt: - de naam van de aanvrager - een beschrijving van het te ondersteunen initiatief - de
eventuele overige fondsen waar subsidie wordt aangevraagd - de termijn waarop de eventuele
bijdrage uit het fonds besteed zal worden - de gevraagde omvang van de bijdrage uit het fonds naam, woonplaats en rekeningnummer van de begunstigde
8. De toekenning van een bijdrage uit het fonds vindt plaats door middel van een door de stichting
ondertekende brief, waarin vermeld wordt - de omvang van de bijdrage uit het fonds - de
voorwaarden waaronder de bijdrage wordt toegekend.
9. De toekenning van een bijdrage uit het fonds geschiedt onder de volgende voorwaarden;: - de
besteding van het toegekende bedrag vindt plaats binnen een jaar na toekenning van de subsidie.
Indien zich hierbij belemmeringen voordoen, neemt de aanvrager contact op met de beheerder van
het fonds - binnen drie maanden na besteding van het toegekende subsidiebedrag dient de
aanvrager een afrekening in bij de beheerder van het fonds waaruit blijkt waaraan het
subsidiebedrag is besteed - de betaling kan plaatsvinden in een dan wel twee termijnen - de subsidie
wordt definitief vastgesteld nadat de aanvrager een afrekening heeft ingediend waarop de gedane
uitgaven verantwoord worden. - bij eventuele publicitaire uitingen wordt bekendheid gegeven aan
de bijdrage uit het Durk Pultrum Fonds (zie logo bovenaan deze subsidieregeling)
10. De stichting kan vragen naar de financiële reserves van de aanvrager.

11. Een subsidieverzoek van dezelfde aanvrager binnen een periode van drie jaar wordt niet in
behandeling genomen.
12. De stichting onttrekt jaarlijks maximaal € 7.500 uit het fonds. In bijzonder gevallen kan de
stichting besluiten dit bedrag te verhogen.

