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AANWIJZINGEN  
aanvraag bij Commissie Steunfonds Bond van Wapenbroeders 

 
 
1. Inleiding. In artikel 2 van de in referte genoemde instellingsbeschikking wordt 
aangegeven dat de Commissie Steunfonds Bond van Wapenbroeders, verder te noemen 
commissie, tot taak heeft om het Bondsbestuur te adviseren over het toekennen van gelden 
ten behoeve van incidentele activiteiten door afdelingen en/of identiteitsgroepen van de 
Bond van Wapenbroeders.  
 
2. Terugkerende activiteiten en/of projecten alsmede tekorten op de begroting komen niet 
in aanmerking voor een bijdrage uit het Steunfonds. 
 
3. Aanvraag. De aanvraag wordt minimaal 3 maanden voor de datum van de activiteit 
schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de commissie, dhr. A. van der Lee, email: 
apvdlee@xs4all.nl, alsmede in afschrift aan het Bondsbestuur,  
email: bondvanwapenbroeders@gmail.com.   
 
4. De aanvragen worden ingediend aan de hand van de in bijlage 1 opgenomen vragenlijst 
en financieel overzicht. 
 
5. Na ontvangst van de ingediende aanvraag bij de commissie wordt zo spoedig mogelijk 
een ontvangstbevestiging verzonden. 
 
6. De aanvraag wordt zo spoedig mogelijk door de commissie besproken. Uiterlijk binnen 
twee maanden na ontvangst, wordt de aanvraag met advies van de commissie ter 
besluitvorming doorgezonden naar het Bondsbestuur.  
 
7. Besluitvorming. Het Bondsbestuur neemt een besluit over: 
 - de ingediende aanvraag van de afdeling of identiteitsgroep. 
 - het bijgevoegde advies van de commissie 
 
8. Na de besluitvorming door het Bondsbestuur wordt de betrokken afdeling of 
identiteitsgroep geïnformeerd over het genomen besluit door het Bondsbestuur met een 
afschrift naar de Commissie Steunfonds Bond van Wapenbroeders. 
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9. Jubilea. Het Bondsbestuur heeft een speciale regeling vastgesteld, die geldt voor alle 
jubilea bij afdelingen en identiteitsgroepen van de Bond van Wapenbroeders.  
 
Rechtstreeks kan een bijdrage bij het Bondsbestuur worden aangevraagd voor een: 
 - 25 jarig,  
 - 50 jarig,  
 - 60 jarig of  
 - 70-jarig jubileum. 
 
Overige jubilea komen niet in aanmerking voor een bijdrage door het Bondsbestuur danwel 
door de commissie 
 
10. Inwerkingtreding. Deze aanwijzingen zijn voorgelegd aan de Algemene 
Ledenvergadering van de Bond van Wapenbroeders op 20 juni 2019 en treden per gelijke 
datum in werking. 
 
 
 
De Voorzitter Commissie Steunfonds Bond van Wapenbroeders, 
 
 
  w.g. 
 
 
A. van der Lee 
 
 
 
 
 
 


