DEELNEMERSREGLEMENT
Van de stichting Behoud natuur, landschap en woon- en leefklimaat in het buitengebied van
Epse, afgekort Stichting BNLW buitengebied Epse.

BEGRIPSOMSCHRIJVING
In dit reglement wordt verstaan onder:
stichting
de stichting zoals genoemd in de aanhef van dit reglement
statuten
de statuten van de stichting
bestuur
het bestuur van de stichting
doelomschrijving
de in artikel 2.1 van de statuten van de stichting omschreven doelomschrijving, luidende als
volgt:
Het doel van de stichting is: a. het (doen) voorkomen en tegengaan van ontwikkelingen in de
openbare ruimte die een negatieve invloed hebben of kunnen hebben op de natuur en/of het
landschap in het buitengebied van Epse en, in samenhang daarmee, op het woon- en
leefklimaat van de bewoners van dat buitengebied; b. het verrichten van alle verdere
handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.
deelnemer
een door het bestuur van de stichting als zodanig geregistreerde persoon of rechtspersoon
deelnemersbijdrage
een jaarlijks door een deelnemer aan de stichting te doneren bedrag van € 5,- of, naar keuze
van de deelnemer, een hoger bedrag.

project
een project dat past binnen de doelomschrijving
projectdeelnemer
een door het bestuur van de stichting als zodanig geregistreerde deelnemer
projectbijdrage
het door een projectdeelnemer aan de stichting te doneren bedrag ten behoeve van de
uitvoering van een bepaald project door de stichting
1.

DEELNEMERSCHAP

1.1

Deelnemerschap ontstaat wanneer
a.

een persoon of rechtspersoon aan het bestuur heeft kenbaar gemaakt deelnemer
te willen worden; en

b.

de aspirant deelnemer zijn/haar deelnemersbijdrage heeft gedoneerd aan de
stichting; en

c.

het bestuur de aspirant deelnemer als deelnemer heeft geregistreerd.

1.2

Het deelnemerschap duurt voort tot het einde van het lopende kalenderjaar, en daarna
zolang de betreffende deelnemer telkens bij de aanvang van een nieuw kalenderjaar
zijn/haar deelnemersbijdrage doneert aan de stichting.

2.

PROJECTEN

2.1

Het bestuur definieert projecten die door de stichting in uitvoering genomen kunnen
worden en maakt voor ieder project een kostenraming.

2.2

Het bestuur legt elk gedefinieerd project met de bijbehorende kostenraming voor aan
alle deelnemers. Iedere deelnemer beslist of hij/zij geïnteresseerd is in de uitvoering
van dat project door de stichting en maakt, als hij/zij geïnteresseerd is, die beslissing
zo spoedig mogelijk kenbaar aan het bestuur.

2.3

Op basis van onder meer de kostenraming en het aantal deelnemers dat geïnteresseerd
is in de uitvoering van het project door de stichting stelt het bestuur het bedrag van de
projectbijdrage vast. Het bestuur kan bepalen dat de projectbijdrage in termijnen
wordt voldaan.

2.4

Na voldoening van de projectbijdrage, dan wel, indien van toepassing, de eerste
termijn van de projectbijdrage, wordt de betreffende deelnemer tevens als
projectdeelnemer in het betreffende project geregistreerd. Iedere projectdeelnemer
wordt vanaf het moment van registratie op de hoogte gehouden van alle relevante
ontwikkelingen en resultaten met betrekking tot het project.

2.5

Iedere projectdeelnemer heeft te allen tijde het recht om aan het bestuur kenbaar te
maken dat hij/zij niet langer geïnteresseerd is in de uitvoering van het project waarin
hij/zij tot dat moment heeft deelgenomen als projectdeelnemer. Vanaf dat moment is
de betreffende projectdeelnemer niet langer verplicht om het op dat moment nog
openstaande deel van de projectbijdrage te voldoen.

2.6

Deelnemers hebben het recht zelf ideeën voor projecten voor te leggen aan de
stichting. Het bestuur bepaalt of een aan de stichting voorgelegd idee voor een project
past binnen de doelomschrijving en of er voor een dergelijk project voldoende
draagvlak is en of een dergelijk project naar de mening van het bestuur voldoende
kans van slagen heeft.

2.7

Als er, na de beëindiging van een project, projectbijdragen, of delen daarvan, resteren,
dan worden die resterende bedragen, naar rato van ieders bijdrage, gerestitueerd aan
de betreffende projectdeelnemers.

2.8

Deelnemers hebben het recht om deel te nemen in meerdere projecten.

2.9

Het bestuur zal trachten subsidies te verkrijgen voor de uitvoering van projecten.

3.

SLOTBEPALING
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

