
VOORWAARDEN financiële bijdrage Windmolengelden 

 
Doelstelling 

Ondersteuning van duurzame projecten en activiteiten gericht op het vergroten en behouden van de 

leefbaarheid in Tollebeek met een extra focus op jeugd en ouderen in het dorp. 

Algemene informatie 

• Jaarlijks wordt er vanuit de koepel Windenergie € 10.000,-- beschikbaar gesteld ter 

besteding aan projecten in en om het dorp. 

• Iedere inwoner van het dorp Tollebeek kan een aanvraag indienen. De aanvrager is 

ook degene die het project ( alleen of samen met anderen) uitvoert. 

• De aanvragen dienen te voldoen aan de hierover omschreven voorwaarden en 

dienen te vallen onder de hieronder benoemde thema’s 

Voorwaarden 

1. De aanvraag past binnen de doelstelling van de windmolengelden. Geld wordt besteed aan 

klussen/initiatieven ten behoeve van het dorp Tollebeek of bewoners van Tollebeek. 

2. Bij verenigingen die een aanvraag voor materiaal indienen, wordt er bij de toekenning 

gekeken naar een evenwichtige verdeling van het jaarlijkse budget. 

3. De ingediende projecten dienen een vernieuwend en/of innovatief aspect hebben.  

4. Verzoek tot subsidie wordt minimaal 6 weken voordat het project start ingediend en bij 
voorkeur in het jaar van uitvoer en betaling. 

5. Verzoek wordt ingediend door middel van het projectformulier volledig in te vullen en te 

mailen aan windmolengeldtollebeek@gmail.com  

6. Uiterlijk 2 weken na ontvangst van verzoek tot subsidie komt er een terugkoppeling vanuit 

de commissie 

7. Binnen 3 maanden na afronding van het project dienen de bonnen tezamen met een kort 

verslag ingeleverd te worden bij de penningmeester van de commissie. Het verslag wordt 

door de aanvragen ter publicatie aangeboden bij de Bazuin en de website. 

8. Pas na inleveren van de facturen zal het bedrag overeenkomstig met de facturen 

overgemaakt worden met een maximum van het toegezegde bedrag. 

9. Reiskosten komen niet in aanmerking voor vergoeding uit het Windmolenfonds 

 

Thema’s 

- Participatie 

o Kinderen 

o Jeugd 

o Ouderen 

o Buurtgericht 

- Onderhoud 

o Gebouwen 

o Groen 

- Sport 

o Verenigingen 

o Buurt 

- Materiaal 

o Aanschaf materiaal 

mailto:aan_windmolengeldtollebeek@gmail.com

