
Reglement  

Stichting Windfonds Krammer, hierna te noemen Windfonds 
Preambule 
Het doel van de stichting is in de statuten als volgt verwoord: 

1. De stichting heeft als doel het bevorderen van welzijn, cultuur en het beschermen van natuur en 

milieu, daaronder begrepen bevordering van de duurzaamheid en het verrichten van al wat hiermee 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen 

aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.  

2. De stichting beoogt het algemeen nut geheel of nagenoeg geheel.  

3. De stichting heeft geen winstoogmerk. 

 

Stichting Windfonds Krammer wil aansprekende projecten financieren met een maatschappelijk 

meerwaarde, om op die manier omwonenden van het windpark mee te laten delen in de productie 

van duurzame energie. Uitgangspunt is dat de overgrote meerderheid van deze omwonenden dit als 

zodanig ervaren. Er kunnen projectaanvragen worden ingediend binnen de regels van een van 

tevoren vastgesteld reglement en wel door middel van een aanvraagformulier. 

Het Windfonds zal minimaal elke 2 jaar geëvalueerd worden op effectiviteit en werking.  

Art. 1 Structuur van het Windfonds 
 

Art. 1.1 

Windpark Krammer B.V. draagt bij aan het Windfonds. Het betreft een bijdrage naar rato van de 

opgewekte hoeveelheid energie.  

 

Art. 1.2 

Windfonds zorgt voor beheer en uitgifte van de gelden in het Windfonds. In de statuten van de 

Stichting zijn de bevoegdheden beschreven. Voor de bestuursorganen worden bestuurders geworven 

die maatschappelijk actief zijn op een van de eilanden. 

 

Art. 1.3  

Tweemaal per jaar, te weten maart en september, kunnen aanvragen worden gedaan voor financiële 

ondersteuning van projecten uit het Windfonds. 

Art. 2 Verdeling van de gelden 
 

Art. 2.1 

De gelden uit het Windfonds worden jaarlijks primair beschikbaar gesteld voor:: 

1) Het dorp Bruinisse, postcodes 4310 en 4311 

2) De dorpen Anna Jacobapolder en Sint Philipsland, postcode 4675 

3) De dorpen Oude-Tonge en Nieuw-Tonge, postcodes 3244 en 3255 

Secundair worden deze besteed in de directe omgeving van de dorpskernen 
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Art.3 Aanvraag uit Windfonds 

Windfonds 
 

Art. 3.1 

Alle dorpsraden, stichtingen, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties en andere 

samenwerkingsverbanden binnen de genoemde postcodes mogen projectvoorstellen doen voor het 

Windfonds. 

 

Art. 3.2 

Aanvragen gebeuren via een aanvraagformulier.  

 

Art. 3.3 

De aanvragen worden gecontroleerd op criteria zoals de doelstelling, openbaarheid, controleerbaar, 

terugvorderbaarheid bij onjuiste gegevens etc. 

 

Art. 3.4 

Elk jaar zijn er twee aanvraagperiodes waar binnen aanvragen kunnen worden ingediend.  

 

Art. 3.5 

Er is geen co-financieringseis.  

 

Art. 3.6 

De besteding van de toegekende gelden zal gecontroleerd worden. 

 

Art. 3.7  

Mocht het voorkomen dat er door onvoldoende projectaanvragen nog budget over is in een 

kalenderjaar,  dan wordt het restant budget overgeheveld naar het daaropvolgende jaar. 

 

 

Art. 3.9  

Aanvragen worden getoetst aan een lijst van criteria (zie hiervoor artikel 4) welke worden vastgesteld 

door het bestuur van het Windfonds. Het bestuur behoudt zich het recht voor om aanvullende 

criteria op te nemen in het aanvraagformulier. 

 

Art. 3.10 

Het bestuur van het Windfonds beslist over de definitieve toekenning van een aanvraag.  

 

Art. 3.11 

De bijdrage is maximaal 100% van de totale projectkosten.  

 

 

Art. 4 Criteria voor aanvragen en uitbetaling 
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4.1 

Het project voldoet aan de doelstelling en uitgangspunt van het Windfonds zoals in de statuten van 

het Windfonds beschreven. 

 

4.2 

De aanvrager gaat akkoord met de voorwaarden en principes van het Windfonds zoals openbaarheid, 

controleerbaarheid, terugvorderbaarheid bij opzettelijke aanleveren van onjuiste gegevens.  

 

4.3 

De aanvrager hoeft niet in een van de gebieden te wonen of gevestigd te zijn, mits het resultaat van 

het project maar ten goede komt aan de hiervoor benoemde doelgroep. 

 

4.4 

Na steun van het Windfonds wordt het initiatief binnen zes maanden gestart. Binnen een jaar is het 

project gerealiseerd. 

 

Art 5 Wijze van aanvraag 
 

5.1 

Aanvragen worden schriftelijk gedaan d.m.v. het aanvraagformulier van het Windfonds, waarbij alle 

gegevens volledig en naar waarheid zijn ingevuld. 

 

5.2 

Het initiatief is goed onderbouwd, voorzien van een plan van Aanpak en een reële begroting van 

kosten (incl. btw). Berekeningen van opbrengsten c.q. besparingen maken onderdeel uit van het 

plan. 

 

Art 6 Overige randvoorwaarden 
  

6.1 

De werking en effectiviteit van het reglement zal elke twee jaar worden  geëvalueerd 

 

6.2 

Alle informatie (inhoudelijk, financieel etc.) van alle projecten is openbaar.  

 

6.3 

Projecten die alleen specifieke personen of bedrijven bevoordelen komen niet in aanmerking. Bij 

aangetoond misbruik worden de aanvrager en eventuele andere betrokken partijen uitgesloten van 

de mogelijkheid tot aanvragen voor het Windfonds. 

 

6.4 

Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van Windfonds.  
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