Reglement Boekenfonds WIL VAN HAM van Stichting Vriendenkring Eicha

ALGEMEEN
Het fonds heet: Boekenfonds Wil van Ham
Het fonds start met een startkapitaal van groot vijftigduizend euro (€ 50.000), verkregen uit de
nalatenschap van Wil van Ham (testamentair bepaald).
Doel van het fonds is financiële ondersteuning van publicaties over de geschiedenis van de
gemeente Bergeijk.
Het fonds wordt beheerd door het bestuur van de Stichting Vriendenkring Eicha.
Een bijdrage uit genoemd fonds zal een bijdrage zijn à fonds perdu.
De toegezegde bijdrage wordt uitgekeerd, zodra het project is gerealiseerd.
Aanvragen voor een bijdrage uit het fonds, dienen schriftelijk te worden gericht aan het
bestuur van de Stichting Vriendenkring Eicha, via het secretariaat, thans gevestigd Hobbel 25,
5561 TN Riethoven.
Aanvragen kunnen geschieden zowel door een rechtspersoon (stichting/vereniging/uitgever)
als door een/meer natuurlijke persoon/personen middels een door het bestuur van stichting
Vriendenkring Eicha verstrekt aanvraagformulier.
Onder publicaties over de geschiedenis van de gemeente Bergeijk wordt verstaan:
1. het uitgeven (ook digitaal) van geschriften/boeken over de geschiedenis van de
gemeente Bergeijk
 algemeen;
 over bedrijven of families met een lange (meer dan 50 jaar) geschiedenis in
Bergeijk.
2. bijdragen op schrift (ook digitaal) aan de bewustwording van de waarde van het
plaatselijke materiele erfgoed, evenals het op schrift stellen van educatieve activiteiten
en projecten op dat gebied met als doel deze tot stand te brengen.

AANVRAGEN en BEOORDELING
Aanvragen voor toekenning van een bijdrage uit het fonds wordt door het bestuur van
stichting Vriendenkring Eicha ter beoordeling voorgelegd aan een door het bestuur van
stichting Vriendenkring Eicha samen te stellen adviescommissie bestaande uit drie personen,
die onafhankelijk en deskundig zijn m.b.t. de aanvragen voor dit boekenfonds. Deze
commissie adviseert het bestuur van de stichting Vriendenkring Eicha. De eindbeslissing en
verantwoordelijkheid daarvan over een aanvraag liggen bij het bestuur van de Stichting
Vriendenkring Eicha.
Bij de aanvrage wordt meegewogen of ook elders subsidie/bijdrage(n) is/zijn aangevraagd en
de hoogte van de bijdrage(n), die is/zijn toegezegd.
De aanvrage dient vergezeld te gaan van een kostenbegroting, waarin opgenomen de kosten
voor de opmaak, drukwerk en eventuele kosten van de auteur(s) alsmede een indicatie met
betrekking tot de verwachte opbrengst.

VEREISTEN/VOORWAARDEN
a. De aanvrager draagt via een eigen bijdrage of cofinanciering ten minste 50 % van de
totale projectkosten.
b. Het project staat in relatie tot de geschiedbeoefening van de gemeente Bergeijk en
heeft historische betekenis in deze.
c. De publicatie moet voldoen aan correcte bronvermelding.
d. De auteur/auteurs staat/staan ervoor in dat er geen plagiaat is toegepast.
e. Bij gebruik van tekst/foto’s/afbeeldingen is rekening gehouden met het auteursrecht
van derden.
f. Een publicatie in de Nederlandse taal moet voldoen aan correct Nederlands.
g. Een publicatie in de Bergeijkse/Kempense volkstaal moet voldoen aan een
consequente spelling, zoveel mogelijk in overeenstemming met de spelregels,
aangereikt door de Stichting Brabants Dialect.
h. De aanvrage is vergezeld van de inhoudsopgave, plus een beknopte omschrijving
(maximaal één (1) A4) en offerte(s).
i. Bij toekenning van een bijdrage uit het Boekenfonds Wil van Ham dient in de
publicatie een vermelding daarvan te worden opgenomen in de vorm van: "deze
uitgave is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Boekenfonds
Wil van Ham beheerd door de Stichting Vriendenkring Eicha".
j. Bij eigen publicaties in de regionale pers of sociale media dient eveneens vermeld te
worden dat de publicatie mogelijk was dankzij een financiële bijdrage uit het
Boekenfonds Wil van Ham.
k. Het bestuur van Stichting Vriendenkring Eicha krijgt om niet een exemplaar van de
uitgave aangeboden.
l. Op basis van het advies door de adviescommissie van dit boekenfonds dan wel op
basis van voortschrijdend inzicht kunnen door het bestuur van stichting Vriendenkring
Eicha aanvullende voorwaarden aan de toekenning van een bijdrage uit het
Boekenfonds Wil van Ham worden gesteld. Uiteraard na overleg met de indiener van
een aanvraag. Eindbeslissing ligt uiteindelijk bij het bestuur.

Bergeijk, 19 februari 2017
Bestuur Stichting Vriendenkring Eicha

Aanvraagformulier voor een bijdrage uit het Boekenfonds Wil van Ham.

Aanvrager
Naam van de organisatie (stichting/vereniging of werkgroep) :
Contactpersoon :
Adres :
Gemeente :
Telefoon :

Mobiel telefoon :

E-mail :

eventuele website :

Iban bankrekeningnummer (geen spaarrekening) :
………………………………………………t.n.v.: …………………………………………

De bijdrage uit het Boekenfonds Wil van Ham is bestemd voor de uitgave van de
publicatie
Titel :
Ondertitel :
Auteur(s) :
Oplage aantal :
Geraamde kosten :
Voorgenomen (winkel)prijs :
Geplande datum van uitgave :

Datum : ………………………………… 20..

Handtekening(en) :
Naam/Namen :

Bijlage(n) :
a) Offerte(s)
b) Begroting van kosten en opbrengsten
c) Korte omschrijving met inhoudsopgave

