Stichting Stimuleringsfonds Eenrum

Op 30 december 1994 werd door de heren L. Bakker, H.E. Bosma en L.G. Havinga het
Stimuleringsfonds opgericht.
Artikel 2 van de statuten luidt als volgt:
Doel en middelen
1.
De stichting heeft ten doel het bevorderen van de leefbaarheid in het werkgebied
zulks in de ruimste zin van het woord.
2.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het financieel en/of anderszins
ondersteunen van activiteiten van algemeen maatschappelijk belang, zoals op het
terrein van de gezondheidszorg en in de sociale en culturele sfeer.
Wat wil deze stichting en waarom?
De stichting tracht de leefbaarheid in Eenrum en naaste omgeving te bevorderen.
Bij de oprichters leefde de gedachte om een fonds te vormen dat zich zal richten op het
algemeen belang van Eenrum en zijn inwoners.
Bevorderen van leefbaarheid; wat wordt daaronder verstaan?
De stichting wil graag zaken op een zo breed mogelijk gebied stimuleren, bijvoorbeeld op het
terrein van gezondheidszorg, sociaal en cultureel werk en op algemeen maatschappelijk
gebied.
Eenvoudig gezegd wil de stichting graag allerlei dorpsactiviteiten stimuleren.
Naast financiële ondersteuning kan ook gedacht worden aan advisering aan verenigingen of
dorpsbewoners, zodat we er met elkaar voor zorgen dat Eenrum een mooi en leefbaar dorp
blijft waar je graag woont.
Hoe komt de stichting aan haar geld?
Het beginkapitaal van het Stimuleringsfonds werd gevormd uit het liquidatiesaldo van het
Groene Kruis en een gedeelte van de opbrengst van een boeldag. In beginsel wordt er niet op
het kapitaal ingeteerd maar wordt alleen de rente daarvan gebruikt. Vergroting van het
kapitaal is wenselijk.
Dit kan op een aantal manieren zoals met behulp van schenkingen, legaten en erfstellingen.
Het bestuur houdt zich aanbevolen voor suggesties.
Hoe wordt subsidie aangevraagd?
Er is elk jaar een (bescheiden) bedrag beschikbaar, waarmee eventuele subsidieaanvragen met
een bijdrage kunnen worden gehonoreerd.
In de afgelopen jaren zijn subsidies verstrekt aan diverse verenigingen/stichtingen in Eenrum.
Gedacht moet worden aan bedragen van honderd tot vijfhonderd euro. Misschien net dat
kleine zetje dat een vereniging nodig kan hebben voor de aanschaf van bijvoorbeeld materiaal
of het organiseren van een speciaal evenement.

Aanvragen kunnen voorzien van een toelichting en een kostenoverzicht schriftelijk worden
ingediend bij de secretaris.
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