
Voorwaarden subsidie dorpsbudget 2021 Feinsum  
 
 
Hoofdstuk 1 

 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
In deze regeling wordt verstaan onder: 

 
Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Dorpsbelang Feinsum 
2020; 

 
Incidentele activiteit: een  eenmalige activiteit of eenmalig project ten behoeve van het 
behoud, herstel en/of verbetering van de leefbaarheid in het dorp Feinsum in de 
gemeente Leeuwarden. 

 
Dorpsbelangen: de Vereniging Dorpsbelang Feinsum wordt  in de rest van 
de  regeling kortweg  aangeduid als Dorpsbelang.  

 
Hoofdstuk 2 

 
Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen 
1.   Subsidie op grond  van deze regeling kan worden  verleend voor activiteiten die voldoen 

aan  de volgende criteria: 
a.   Het Dorpsbudget wordt alleen gebruikt voor een  incidentele activiteit of eenmalig 

project ten behoeve van het behoud, herstel en/of verbetering van de leefbaarheid in 
h e t  dorp Feinsum in de gemeente Leeuwarden; 

         b.   Het initiatief voor de incidentele activiteit ligt bij Dorpsbelang, verenigingen of   
inwoners; 

c.   De incidentele activiteit heeft draagvlak in het dorp; 
d.   Het doel dient een  publiek belang, met andere woorden: het vindt plaats in de 

openbare ruimte of komt ten goede aan  een  grote  groep  bewoners in het dorp; 
e.   De incidentele activiteit is niet in strijd met  wet- en regelgeving en het gemeentelijk 

beleid. 
 
Hoofdstuk 3 

 
Artikel3  Weigeringsgronden 
1.   De subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien: 

a.   het Dorpsbudget dat per dorp gereserveerd is overschreden wordt; 
b.   de incidentele activiteit niet voldoende aansluit bij de initiatieven en behoeften van de 

bevolking; 
c.   overwegend partijpolitieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke vorming of 

bewustwording wordt beoogd of feitelijk verricht; 
d.   de financiële onderbouwing van de activiteit onduidelijk of onvoldoende is; 
e.   een  benodigde vergunning voor de activiteit wordt geweigerd. 

 
Hoofdstuk 4 

 
Artikel 4  Doelgroep 
1.   Voor subsidie ingevolge deze regeling  komen  alleen Dorpsbelang, verenigingen en 
inwoners in Feinsum en Hijum (die een gezamenlijk karakter hebben) in aanmerking.



Hoofdstuk 5 
 

Artikel 5  Verdelingsmaatstaf 
1.   Voor Dorpsbelang is er i n  2021   €?  beschikbaar. De tijdens genoemde periode reeds 
verleende subsidiebedragen worden  hierop in mindering gebracht.De minimale aanvraag 
voor subsidie bedraagt €250. 

 
Hoofdstuk 6 

 
Artikel 6  Slotbepalingen 
1.   Deze  subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Dorpsbudget 2021. 
2.   De Subsidieregeling Dorpsbudget treedt  in werking op 2  n o v e m b e r  2 0 2 0  
3.   De a a n v r a a g  Subsidieregeling Dorpsbudget 2021  wordt met ingang van 1  

f e b r u a r i  2 0 2 1  i n g e t r o k k e n . 
4.   Op subsidieaanvragen die zijn ingediend voor de datum  van bekendmaking zijn de 

bepalingen van de Subsidieregeling Dorpsbudget 2021  van toepassing. 
5    De ledenvergadering van Dorpsbelang Feinsum beslist uiteindelijk of de subsidie 

wordt toegekend. 
 

 
 

Dorpsbelang ; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan  
behoud, herstel en/of verbetering van de leefbaarheid in het dorp Feinsum in de gemeente 
Leeuwarden; 

 
De voorwaarden zijn vastgesteld door het b e s t u u r  v a n  
D o r p s b e l a n g  in zijn  vergadering van 2  n o v e m b e r  2018, 

 
Klaas Hoekstra,                                                    Jitze Grijpstra                                                

Secretaris                                                                  Voorzitter 


