
 

 

 

 

Stichting Dorpsraad Nieuwe-Tonge in Bloei!  
Opgericht op 21 december 2016  

 

Strategie 

Deze stichting heeft tot doel de sociale samenhang, leefbaarheid en welzijn van de kern 

Nieuwe-Tonge/Battenoord voor de bewoners in stand te houden, dan wel te verbeteren en 

het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk 

kan zijn. 

 

Deze stichting functioneert als intermediair tussen de gemeente Goeree Overflakkee 

Goeree-Overflakkee, externe partijen en de bewoners van de dorpskern Nieuwe-

Tonge/Battenoord. 

 

Maandelijks wordt er een vergadering belegd tussen het bestuur en de gemeente Goeree 

Overflakkee over de wensen en doelstellingen van de Dorpsraad. 

 

De gemeente Goeree Overflakkee stelt geld ter beschikking per hoofd van de inwoners van 

Nieuwe-Tonge/Battenoord . 

 

De bewoners geven aan via een jaarlijkse vergadering wat de wensen zijn. Tevens is er een 

jaarlijkse vergadering met alle verenigingen en deze kunnen via een aanvraag subsidies 

aanvragen voor doelstellingen van de vereniging. Deze worden beoordeeld door de 

Dorpsraad en voorgelegd aan de gemeente Goeree Overflakkee welk deze jaarlijks toekent 

binnen de gebudgetteerde bedragen. 

 

Omschrijving zie verder Inschrijving KvK en notariële akte. 

De stichting heeft geen winstoogmerk en zal in principe alle jaarlijkse inkomende gelden 

afdragen aan de doelen van het dorp. 

 
Mogelijk zal er een reserve  kunnen worden opgebouwd voor een evenement in de 

toekomst. Deze bedragen zullen niet hoog zijn. 

 

De stichting bestaat uit een bestuur dat jaarlijks aan de inwoners van Nieuwe-

Tonge/Battenoord  verantwoording aflegt. Het bestuur bestaat uit een voorzitter secretaris 

en penningmeester (zie bijlage KvK) en een plaatsvervangend secretaris/ lid.  

 

Het bestuur bestaat uit: 

Mevrouw A C C Guijt-Holleman, voorzitter 

De heer P L de Gans, penningmeester 

Mevrouw N Kralt, Lid/secretaris 

De heer D Jonker, Lid/secretaris 

 

De gemeente Goeree Overflakkee houdt toezicht op het functioneren van de Dorpsraad. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Beleid 

De werkzaamheden, zoals geschetst in de omschrijving Strategie, zal jaarlijks hetzelfde zijn en 

zich richten op situaties welk zich voordoen in onze kern Nieuwe-Tonge/Battenoord. 

Aanvragen voor specifieke doelen die de verenigingen hebben voor de bewoners dan wel 

aandacht van de Stichting voor speciale herdenkingen in het dorp. 

 

De reden van de Anbi is dat wij uit een Windfonds gelden ontvangen voor onze doelen welk 

door Energie coöperatie aan de dorpskernen worden toegekend. Hierover moet belasting 

worden betaald. 

 

Verder zullen er geen gelden worden geworven. 

 

De penningmeester geeft maandelijks een overzicht aan de andere bestuursleden en eenmaal 

per jaar een financieel overzicht. 

 

Dit jaaroverzicht wordt op de website www.dorpsraadnieuwetongeinbloei.nl gepubliceerd. 

 

Omschrijving van het uitkeringsbeleid is reeds aangegeven en cijfermatig op het financiële 

overzicht zichtbaar. 

 

Beheer 

Het vermogen is een jaarlijkse toelage die wordt verdeeld onder verenigingen en 

bewonersorganisaties. 

 
De bestuursleden ontvangen € 100.-- onkosten vergoeding per persoon per jaar.  

 

 

 

 


