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Dit protocol geeft uitvoering aan hetgeen in het Huishoudelijk Reglement is bepaald (art. 22 HHR) inzake 

extra financiële ondersteuning. 

In het eerste hoofdstuk wordt de procedure tot aanvraag van extra financiële ondersteuning nader 

besproken. Er wordt aangegeven wat de vereisten zijn voor de aanvraag en wat het verdere verloop dan 

is. 

Het doel van de aanvraag wordt in het laatste hoofdstuk verder uitgewerkt. Hierin staat aangegeven welke 

mogelijkheden openstaan om een aanvraag in te kunnen dienen. Deze lijst is een voorlopige lijst en kan 

op ieder moment door het landelijk bestuur worden aangepast. 
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1.1 Extra financiële ondersteuning kan enkel worden aangevraagd indien er een dossier wordt 

ingediend door het bestuurslid financien of diegene die de bevoegdheid van bestuurslid financien 

op lokaal niveau uitoefent, bij de landelijke penningmeester die deze in overweging zal nemen in 

overleg met het landelijke bestuur. 

1.2 De voornoemde ondersteuning kan ook worden aangevraagd door een lid van een commissie of 

van een werkgroep. 

1.3 Dit dossier zal minimaal de volgende gegevens bevatten: 

 Het doel van de aanvraag dat naar redelijkheid zo specifiek mogelijk wordt uitgewerkt. 

Met het doel wordt bedoeld: een van de opsommingen onder 2. Mocht het voorkomen dat 

het doel van jouw aanvraag niet in die lijst voorkomt, dan kan je een aanvraag indienen bij 

het landelijk bestuur om dit alsnog in deze lijst op te nemen. Het landelijk bestuur geeft 

hierover binnen twee weken uitsluitsel. 

 De datum waarop het doel vermoedelijk ter uitvoering zal worden gebracht; 

 De naam van het bestuurslid financien of degene die de bevoegdheid op lokaal niveau 

uitoefent; 

 Het geldbedrag dat wordt aangevraagd; 

 Een naar redelijkheid voldoende uitgewerkte specificatie van het voornoemde 

geldbedrag; 

 De datum van aanvraag; 

 De ondertekening door het bestuurslid financien of diegene die deze bevoegdheid op 

lokaal niveau uitoefent samen met de voorzitter van de desbetreffende afdeling. Wanneer 

de voorzitter ook de bevoegdheid van bestuurslid financien uitoefent, ondertekent de 

secretaris mede de aanvraag. Indien een commissie of een werkgroep een aanvraag 

indient, ondertekenen twee leden van die commissie of werkgroep de aanvraag. 

1.4 De aanvraag wordt zo spoedig mogelijk door het landelijk bestuur in overweging genomen na 

ontvangst. 

1.5 Het landelijk bestuur geeft, wanneer zij een oordeel heeft gevormd over de aanvraag, binnen 

veertien dagen een met redenen omkleed antwoord. 

1.6 Een eventuele toekenning van financiële ondersteuning dient in overeenstemming te zijn met de 

landelijke begroting en de te verwachten inkomsten. 

1.7 Tegen het antwoord van het landelijk bestuur is geen beroep mogelijk.  
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2.1 Het organiseren van een evenement dat tot doel heeft de leden van de vereniging te betrekken bij 

de kernthema’s of bij het doel van de vereniging. 

2.2 Het organiseren van evenementen naar aanleiding van verkiezingen. 

2.3 Het oprichten van een nieuwe lokale afdeling. 

2.4 Het oprichten van een nieuwe commissie. 

2.5 Het oprichten van een nieuwe werkgroep. 

2.6 Het moeten maken van nog niet begrote kosten door een lokale afdeling. 

2.7 Het moeten maken van nog niet begrote kosten inzake de organisatie van een commissie of een 

werkgroep. 


