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HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN  

“Stichting Muziek en Cultuur Peize”  

 

 PREAMBULE 

De stichting Muziek en Cultuur Peize is ontstaan na omzetting van de 

Muziekcoöperatie Peize tot een stichting welke na instemming van de leden van de 

coöperatie, in december 2020 bij akte heeft plaatsgevonden. Dit Huishoudelijk 

Reglement is aangepast aan de omzetting van de coöperatie naar de stichting met 

het oogmerk om de door de coöperatie ingezette werkwijze te continueren. 

Artikel 1: Begripsomschrijvingen 

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 

a.  Bestuur: het bestuursorgaan als bedoeld in artikel 5 van de statuten; 

b.  Commissie: elke krachtens bestuursbesluit aangestelde commissie, [waarvan 

de taken en bevoegdheden nader zijn omschreven in dit huishoudelijk 

reglement/ het bestuursbesluit]; 

c.  Stichting: de stichting Muziek en Cultuur Peize; 

d. Geoormerkt geld: een bedrag dat aan de Coöperatie is gegeven met een 

bepaald doel, welke past binnen de doelen van de Stichting zoals beschreven 

in de statuten. Als ook een bedrag dat door de donateurs van de Stichting 

een specifieke bestemming heeft gekregen; 

e.  Statuten: de statuten van de stichting, zoals die zijn vastgesteld bij akte van 

omzetting “ Stichting Muziek en Cultuur Peize” d.d. 31-12-2020. 

 

 

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR 

Artikel 2: Taken en bevoegdheden 

1.  Het Bestuur verricht haar taken voor de Stichting om niet. 

2. Het bestuur verdeelt de taken onderling. 

3. Heeft een bestuurslid een tegenstrijdig belang ten aanzien van een te nemen 

besluit dan maakt dat bestuurslid, voor zover dat nog niet bekend is, het 

kenbaar bij zijn medebestuursleden.  
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3.  Indien er sprake is van een tegenstrijdig belang dan zal het bestuurslid niet 

deelnemen aan de beraadslagingen of besluitvorming daarover.  

 

ALGEMENE DONATEURSBIJEENKOMST 

Artikel 3: Bijeenkomst met donateurs 

1. Het bestuur van de stichting vindt het contact met haar donateurs belangrijk 

2. Jaarlijks zal het bestuur een bijeenkomst organiseren waarin zij haar 

donateurs zal informeren over de behaalde doelen van het vorige jaar en de 

plannen voor de toekomst.  

 

FINANCIËN 

Artikel 4: Financiële verplichtingen  

1. De lidmaatschapsbijdrage voor de coöperatie is, met instemming van de leden, 

omgezet naar een jaarlijkse donatie. 

2. De vaste jaarlijkse donaties wordt geïnd door middel van een automatische 

incasso.   

3.  Nieuwe jaarlijks terugkerende donaties worden bij voorkeur geïnd middels een 

automatische incasso. Maar uiteraard is iedere vorm van donatie van harte 

welkom.  

4.  de vaste donateurs van wie de Stichting ook de correspondentiegegevens heeft 

ontvangen voor haar administratie worden uitgenodigd voor de jaarlijkse 

donateursbijeenkomst.  

 

Artikel 5: Muzikaal en Cultureel aanbod 

In lijn met de statuten van de stichting wordt door het bestuur voor verdeling van de 

financiële middelen een verdeelsleutel gehanteerd: 

1. Het bestuur vertaalt de verdeelsleutel over de verdeling van de algemene 

inkomsten naar haar begroting. 

2. De verdeel sleutel tussen de verschillende muzikale en culturele evenementen 

wordt gebaseerd op de historische gegevens zoals opgenomen in de begroting 

van de muziek coöperatie Peize over de kalenderjaren 2019 en 2020. De 

oorsprong van de verdeelsleutel is gelegen in de historische gegevens uit 

2016, 2017 en 2018 ten aanzien van: 

a. de muziekevenementen op de kalender van Dit Is Peize.nl;  
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b. de aanwijzing van het budget van de Culturele Kring Peize;  

c. de verstrekte subsidies door de gemeente Noordenveld. 

 De verdeelsleutel wordt door het bestuur vastgesteld en gehanteerd bij de 

beoordeling van de ingediende initiatieven;  

3. Bij de verdeling houdt het bestuur rekening met de ontplooiing van nieuwe 

initiatieven; 

4. Te allen tijde wordt bij de verdeling als uitgangspunt genomen het doel van 

de stichting zoals verwoord in haar statuten. 

5. Naast een verdeelsleutel, voor de algemene inkomsten, kent de Stichting ook 

geoormerkt geld; 

6. Voor de toekenning van gelden uit de gemeentelijke subsidie gelden de regels 

uit art. 6; 

7. Alle initiatieven die voor een jaar zijn aangemeld en waarvoor een bijdrage 

vanuit de Stichting beschikbaar wordt gesteld worden weergegeven in een 

jaarkalender. Over deze jaarkalender wordt gecommuniceerd naar de 

inwoners van Peize; 

8. Heeft het initiatief de toegekende bijdrage niet (volledig) nodig, dan zal het 

(te veel) ontvangen bedrag worden gestort op rekening van de Stichting; 

9. Gaat een initiatief onverhoopt niet door dan wordt dit zo snel mogelijk 

doorgegeven aan de Stichting. 

 

 

Artikel 6: Regels voor de verdeling van de gemeentelijke subsidie 

Voor de verdeling van de gemeentelijke subsidie die is toegekend, hanteert de 

Stichting de volgende, met de gemeente afgesproken, regels: 

a. De bijdrage is niet bedoeld voor activiteiten met een individueel, 

commercieel, politiek of religieus karakter; 

b. Er worden geen subsidiemiddelen beschikbaar gesteld omdat er een jubileum 

is. Wel mag een bijdrage worden toegekend om een extra feestelijk initiatief 

mogelijk te maken vanwege een jubileum; 

c. Onder culturele activiteiten vallen alle kunstvormen waarbij gestreefd wordt 

naar een evenwichtige verdeling van subsidies per kunstvorm en 

leeftijdsgroepen; 
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d. De gesubsidieerde culturele activiteiten en projecten zijn ten minste gericht 

op Peize en omgeving en zijn openbaar toegankelijk en zichtbaar; 

e. Bij de aanvraag dient een begroting en een plan van aanpak te worden 

toegevoegd; 

f. De aanvrager is 18 jaar of ouder, of met toestemming van de wettelijk 

vertegenwoordiger; 

g. De subsidiebijdrage is voor een activiteit of project met een totaal begroting 

van: 

1. €1.000,- of meer: maximaal 40% van de kosten van een activiteit of 

project, met een maximumbijdrage van € 5.000; 

2. €500 tot € 1.000,-: maximaal 50% van de kosten; 

3. tot €500; maximaal 75% van de kosten; 

h. De aanvrager brengt binnen 3 maanden na voltooiing van de activiteit verslag 

uit aan de Stichting, bestaande uit een financieel en inhoudelijk verslag, zo 

mogelijk aangevuld met foto- en/of filmmateriaal en eventueel 

persvermeldingen; 

i. Bij publicaties dient kenbaar gemaakt te worden dat de activiteit mede tot 

stand gekomen is met steun van de gemeente Noordenveld. 

 

 

Artikel 7: Meer aanvragen dan budget 

Zijn er in een jaar meer aanvragen dan de Stichting aan budget beschikbaar heeft 

dan zal het volgende gebeuren: 

1. Vanuit de stichting worden de initiatiefnemers uitgenodigd en wordt in 

gezamenlijkheid een oplossing gezocht; 

2. De oplossing kan gevonden worden in o.a. het bezuinigen op de verschillende 

initiatieven, het doorschuiven van een initiatief naar een ander jaar, samen 

extra financiële middelen zoeken, samenwerking tussen initiatieven wat 

kosten besparend kan werken, etc. Uitgangspunt van de stichting is dat wij er 

binnen Peize gezamenlijk uit komen.   

 

Artikel 8: Financiële tegenvaller voor het initiatief 

1. Indien er gedurende de organisatie van het initiatief blijkt dat de begroting 

niet sluitend kan worden gemaakt dan wel dat er financiële tegenvallers zijn, 
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wordt er, zo snel mogelijk, contact opgenomen met het bestuur van de 

Stichting om de haalbaarheid van het initiatief te bespreken. Afhankelijk van 

de totale begroting van het initiatief en de omvang van het probleem wordt er 

ondersteund bij het zoeken naar een passende oplossing;  

2. De verantwoordelijkheid voor het sluitend krijgen van de begroting en de 

tekorten van een initiatief ligt bij de initiatiefnemer(s); 

3. Het bestuur van de Stichting kan ondersteunen door het samenbrengen van 

leden c.q. een commissie, die de initiatiefnemer kan bijstaan bij het zoeken 

naar een oplossing. Hierbij moet gedacht worden aan: het samenbrengen van 

kennis, voordelig inkopen, besparingsvoorstellen, voorstellen voor 

aanpassingen in de aanpak van het initiatief etc.;  

4. Voorwaarden voor de ondersteuning vanuit de Coöperatie zijn: 

a. Tijdig contact opgenomen met de Stichting als er zicht is op een 

mogelijke tegenvaller; 

b. Initiatiefnemer(s) hebben er alles aan gedaan om de tegenvaller te 

voorkomen; 

c. De initiatiefnemer(s) het zoeken een oplossing c.q. compromis voor de 

ontstane situatie.  

 

OVERIGE BEPALINGEN 

Artikel 9: Slotbepaling 

In alle gevallen waarin verschil van mening bestaat over de toepassing van enige 

bepaling van het huishoudelijke reglement beslist het Bestuur. 

 

 

Vastgesteld in de bestuursvergadering van de Stichting Muziek en Cultuur 

Peize van 11 maart 2022 

 


