BIJLAGE 1 TOETSINGSKADER
Het Toeristisch Fonds Moerdijk toetst nieuwe aanvragen aan de hand van dit toetsingskader.
Hierin is opgenomen wat voor soort initiatieven in aanmerkingen komen voor een financiële
bijdrage en ondersteuning van onze aanjager.

Let op: Het TFM steunt enkel structurele ontwikkelingen die blijvend bijdragen aan het toeristischrecreatieve aanbod binnen gemeente Moerdijk. Evenementen vallen hier niet onder.

Voor de toetsing van aanvragen volgen we het volgende stappenplan:
Er kan een bijdrage namens Toeristisch Fonds Moerdijk (TFM) worden geleverd indien:
A. Het initiatief voorziet in een structurele ontwikkeling.
B. De aanvrager kan aantonen dat de gespecificeerde doelgroep daadwerkelijk behoefte heeft
aan de uitkomst van het initiatief.
C. Het ingediende initiatief bijdraagt aan de doelstellingen van TFM.
D. De initiatiefnemer ook zelf bereid is te investeren in tijd/geld.
E. Het aangevraagde budget enkel gebruikt wordt voor de uitvoering van het ingediende
initiatief en zorgt voor uitvoering van het idee binnen de afgesproken tijd.
F. De initiatiefnemer akkoord gaat met de voorwaarde dat de aanjager van het fonds actief
betrokken is bij de uitvoering van een goedgekeurd initiatief.
G. De initiatiefnemer zelf instaat voor de aanvraag van eventuele vergunningen.
H. De initiatiefnemer bereid is duidelijk te communiceren over de geleverde bijdrage van TFM
aan het gerealiseerde project.
I. De structurele aard van een product of dienst gewaarborgd kan worden, zonder
automatische extra bijdrage van TFM.

Hieronder volgt de uitleg per punt uit het stappenplan.

A. Het ingediende idee voldoet aan onze definitie van ‘structurele ontwikkeling’.
Een structurele ontwikkeling bestaat uit de realisatie van een product, beleving of dienst met als doel
deze voor een lange(re) periode beschikbaar te stellen aan bezoekers. Hierbij kunt u denken aan
routes, nieuwe producten, etc. maar ook aan de toevoeging van elementen die het gebruik en de
beleving van het bestaande aanbod aantrekkelijk maken en zo bijdragen aan een aangenaam verblijf
binnen gemeente Moerdijk.

B. Het initiatief vormt een meerwaarde op het toeristisch-recreatieve aanbod binnen
gemeente Moerdijk en voldoet aan de wensen van de genoemde doelgroep(en).
Dit houdt in dat een dergelijk idee liefst uniek moet zijn in zijn soort of in ieder geval een welkome
aanvulling vormt op het bestaande aanbod binnen ‘toeristisch product Moerdijk’. Hierbij kijken we
niet alleen binnen de gemeentegrenzen, maar ook naar gelijkaardig aanbod net over de
gemeentegrens.

Het fonds bekijkt het aanbod zoals bekend bij VVV Moerdijk en checkt of dergelijk aanbod binnen de
door ons genoemde regio West-Brabant terug te vinden is, via bijvoorbeeld Google of andere
websites met toeristisch-recreatief aanbod in de genoemde regio.
Wanneer we soortgelijk aanbod terugvinden, wegen we de meerwaarde van het ingediende voorstel
af tegen de volgende factoren:
1.
2.
3.
4.
5.

Concurrentie op dit gebied of juist versterkend?
Concurrentie wenselijk?
Aanvrager toont duidelijk meerwaarde aan, eventueel aangevuld met marktonderzoek.
Verschillen tussen gelijkwaardig aanbod en ingediend voorstel.
Bijdrage voorstel aan doelstellingen TFM.

Door te voldoen aan deze eisen draagt het ingediende initiatief automatisch bij aan de doelstellingen
van TFM. Je vindt de doelstellingen van TFM terug in Bijlage 2 - Doelstellingen Toeristisch Fonds
Moerdijk.

C. Het ingediende initiatief bijdraagt aan de doelstellingen van TFM.
Zie hiervoor punt B.

D. De initiatiefnemer is bereid zelf ook te investeren in tijd/geld.
Toeristisch Fonds verwacht van de initiatiefnemer dat hij ook zelf tijd en/of geld steekt in de
uitvoering van het ingediende initiatief. Dat betekent dat hij betrokken én verantwoordelijk blijft
voor het te doorlopen project richting realisatie en dat er in de basis altijd sprake is van
cofinanciering (initiatiefnemer met TFM) en samenwerking met andere ondernemers en/of partijen
uit de toeristisch-recreatieve sector binnen gemeente Moerdijk.
In bepaalde gevallen* kunnen kleine zelfstandigen en niet-commerciële partijen bij het missen van
financiële mogelijkheden de door hun te investeren tijd in de uitvoering van het initiatief laten
kwantificeren in geld. We maken samen een schatting van de te maken uren en rekenen hiervoor
een netto uurtarief van € 35,- per uur met een maximum van 100 uren, ofwel € 3.500, -.
Dit bedrag wordt nooit daadwerkelijk uitgekeerd door het fonds. Concreet kan dit dus betekenen dat
bijvoorbeeld een vrijwilliger van een stichting meewerkt aan de uitwerking van een initiatief, zonder
dat dit geld kost voor de stichting maar dus ook geen geld oplevert. Op deze manier hoopt TFM meer
mogelijk te maken voor partijen met minder budget, maar wél goede ideeën.
* In de begroting moet duidelijk terug te zien zijn waaraan eventueel gekwantificeerde uren zijn
besteed, zoals voor onderzoek, inventarisatie, uitvoering, etc. Het is niet mogelijk budget aan te
vragen voor het uitbetalen van de uren van initiatiefnemers, eten, drinken en soortgelijke zaken.
Let op: Voor aanvragen van (grotere) commerciële partijen is een bijdrage in de vorm van
urenkwantificatie niet mogelijk. Dergelijke aanvragers dienen in alle gevallen zelf financieel bij te
dragen aan de realisatie van een idee.
Eigen initiatief vanuit Toeristisch Fonds Moerdijk
Toeristisch Fonds kan wel zelf besluiten een idee tot uitvoering te brengen met volle financiering
vanuit het fonds, mits dit idee aansluit bij de doelstellingen van het TFM. Enkel en alleen het fonds

kan hierover besluiten. Ideeën die worden gepitcht door ondernemers die graag geld willen
verdienen aan de uitvoering van hun initiatief worden dus enkel goedgekeurd indien het fonds hier
zelf behoefte aan heeft. Over dergelijke beslissingen kan niet worden gediscussieerd.

E. Het aangevraagde budget enkel gebruikt wordt voor de uitvoering van het ingediende
initiatief. De initiatiefnemer is zich bewust van de verplichting tot uitvoering na ontvangst
van financiering via TFM en de terugvordering van de subsidie wanneer het ingediende
initiatief niet of onvoldoende tot uitvoering is gebracht ZONDER geldig aangetoonde reden.
Wanneer een initiatiefnemer een aanvraag indient bij het TFM, kan een toegewezen subsidie enkel
en alleen worden ingezet om het ingediende en goedgekeurde idee tot uitvoering te brengen. Om dit
te controleren, moet bij de aanvraag een begroting worden toegevoegd waarin duidelijk is terug te
zien waaraan het geld precies wordt besteed.
Concreet betekent dit dat het fonds kosten dekt voor o.a. onderzoek, inventarisatie, aanschaf van
materialen, etc. en niet de kosten voor eten, drinken, het huren van vergaderruimtes, management,
etc. Wanneer blijkt dat het geld besteed is aan andere zaken, dan zal het fonds het gesubsidieerde
bedrag terugvorderen ten laste van de vragende partij van de financiering.
Wanneer blijkt dat u niet binnen de afgesproken termijn kan voldoen aan de gemaakte afspraken,
gaat de aanjager eerst met u in gesprek over de reden van vertraging. Wanneer u niet kunt aantonen
hiervoor een goede reden te hebben, is uitstel van de afgesproken deadline niet mogelijk. Wanneer
sprake is van onvoorziene omstandigheden, is uitstel uiteraard wel mogelijk. Dit altijd in overleg met
de aanjager. Deze houdt vervolgens de andere bestuursleden verder op de hoogte van de voortgang.

F. De initiatiefnemer gaat akkoord met de voorwaarde dat de aanjager actief betrokken is bij
de uitvoering van initiatieven die zijn aangedragen voor financiering. De initiatiefnemer
kiest zelf één van de twee vormen van betrokkenheid van de aanjager.
Onze aanjager helpt u altijd met het realiseren van uw idee(ën), volgt altijd de voortgang en
rapporteert terug naar de overige bestuursleden van Toeristisch Fonds Moerdijk. Wanneer het hele
project is afgerond, evalueert de aanjager samen met u het verloop van het uitgevoerde project. Dit
met als doel de samenwerking tussen initiatiefnemers en het Toeristisch Fonds continue te
verbeteren.
Wanneer blijkt dat het initiatief geen resultaat biedt, kan de aanjager het bestuur aanraden de
financiering in te trekken. Dit enkel in gevallen waarbij resultaat volledig uitblijft. In overleg met de
aanjager is een tussentijdse bijsturing van het project waarbij wordt afgeweken van het
goedgekeurde idee uiteraard wel mogelijk.
U kunt kiezen uit de volgende vormen van betrokkenheid van de aanjager:
1. De aanjager volgt enkel de voortgang, rapporteert terug naar het bestuur, monitort uw
communicatie over het initiatief of ondersteunt hierin en evalueert samen met u het gehele
project na realisering. Indien gewenst staat de aanjager paraat mee te denken wanneer u dat
wenst en kan hij u verder op weg helpen wanneer u vastloopt of vragen heeft.
2. De aanjager werkt actief mee aan de uitvoering van het initiatief. Hij denkt met u mee, kan
uw initiatief koppelen aan de activiteiten van VVV Moerdijk, helpt mee te communiceren en

bewaakt de voortgang van het gehele project. Ook rapporteert de aanjager tussentijds de
voortgang aan het bestuur en evalueert na afloop samen met u het hele project.
Aanvullende keuzes
Toeristisch Fonds Moerdijk streeft ernaar gerealiseerde initiatieven op structurele wijze te
waarborgen, liefst zonder extra (structurele) bijdrage van TFM. Daarom kunt u, ongeacht de
samenwerkingsvorm die u kiest, bij bepaalde structurele ontwikkelingen kiezen voor langdurig
onderhoud door VVV Moerdijk in samenwerking met gemeente Moerdijk. Denk hierbij aan
bebording, routes, etc. Voorwaarde hiervoor is wel dat u – indien van toepassing – werkt binnen de
huisstijl van VVV Moerdijk. Of uw initiatief hiervoor in aanmerking komt wordt in overleg met VVV
Moerdijk bepaald. Ook hierin kan de aanjager u steunen.
Wanneer u kiest voor het in eigen beheer houden van het gerealiseerde initiatief, wordt u wel
verplicht de uitkomst in de vorm van een product of dienst zelf te waarborgen. Wanneer u uw
initiatief zichtbaar maakt in het de openbare ruimte, dient u ervoor te zorgen dat deze vorm van
informatie actueel blijft. Uiteraard kunt u wel zelf kiezen hoe u uw idee vormgeeft.
Aanvullende opmerkingen
De aanjager is in geen geval verantwoordelijk voor bijvoorbeeld vergunningsaanvragen bij
ontwikkelingen in de openbare ruimte. Dit wordt gezien als onderdeel van het initiatief en dient in
alle gevallen door de aanvrager zelf te worden uitgevoerd. Zie ook punt E.
Wanneer na afloop besloten wordt een afgerond initiatief over te dragen aan VVV Moerdijk /
gemeente Moerdijk, dan dient de vergunning wel te worden overgedragen.
G. De initiatiefnemer zelf instaat voor de aanvraag van eventuele vergunningen.
Sommige ontwikkelingen vragen om een aanpassing of toevoeging in de openbare ruimte of zijn op
een andere wijze vergunningplichtig. De initiatiefnemer is hier in alle gevallen zelf voor
verantwoordelijk, omdat het fonds dit ziet als een onderdeel van het uit te voeren plan. Dit betekent
dus dat de aanvrager op de hoogte is van een al dan niet verplichte vergunningsaanvraag en dat deze
die vergunning zelf aanvraagt. Het bestuur van het fonds ondersteunt hier niet in en verwijst u in alle
gevallen door naar de gemeente Moerdijk.

H. De initiatiefnemer in zijn communicatie voor, tijdens en na uitvoering van zijn initiatief
communiceert over de geleverde bijdrage van Toeristisch Fonds Moerdijk. Voor bijdragen
aan de fysieke leefomgeving moet het logo van TFM duidelijk worden gepresenteerd en/of
levert het fonds een klein bordje met daarop het logo en de boodschap “Mede mogelijk
gemaakt door”.
Op deze manier maken we samen TFM meer zichtbaar en tonen we aan wat we samen kunnen
bereiken. Dit helpt ons andere initiatiefnemers te bereiken en onze herkenbaarheid te vergroten.
Daarnaast zijn we natuurlijk trots op wat we mee kunnen realiseren en stralen we dit graag uit.
De precieze vorm van communicatie die past bij het uit te voeren idee zal bij aanvang van het project
worden besproken met de aanjager.

I.

De structurele aard van een product of dienst gewaarborgd kan worden, zonder
automatische extra bijdrage van TFM.

Aan het einde van het project is het idee of initiatief omgevormd tot een concreet product of dienst.
We maken het samen zichtbaar en hopen daarmee de aandacht van de gekozen doelgroep te krijgen.
Om ervoor te zorgen dat het product of de dienst aantrekkelijk blijft voor bezoekers, toeristen en/of
Moerdijkse inwoners, dient de initiatiefnemer zelf zorg te dragen voor een lange levensduur van het
product of dienst, tenzij anders besloten is bij aanvang van het project.
Dit betekent dat we bij aanvang van het project bespreken wat uw bedoeling precies is van het idee
en hoe u de toekomst van de uitkomst van dit idee ziet na afloop van het project. Zorgt u zelf voor
onderhoud of is dit niet haalbaar? Hoe lang mogen we verwachten dat een product of dienst
meegaat? En wat gebeurt er als de ‘houdbaarheidsdatum’ verstreken is?
We maken afspraken over uw rol hierin en welke stappen ondernomen moeten worden om ook in de
toekomst te garanderen dat al onze toeristische informatievoorziening actueel is en blijft, bezoekers
de juiste verwachtingen hebben en dat in geval van onderhoud de nodige acties worden uitgevoerd
om het product of de dienst beschikbaar te houden.

Wat kan het fonds u bieden?
Wanneer u een aanvraag indient bij Toeristisch Fonds Moerdijk, zal ons bestuur uw aanvraag altijd
eerst toetsen aan de hand van het stappenplan in ons toetsingskader. Bij positief besluit kan een
bijdrage bestaan uit:
-

Een bedrag van maximaal 60% van het totale budget voor uitvoering van het initiatief*
Met een maximumbedrag van € 7.500
En de intentie het project te laten realiseren onder gestelde voorwaarden met daarbij
begeleiding en ondersteuning van onze aanjager.

* In bepaalde gevallen kunnen kleine zelfstandigen en niet-commerciële partijen bij het missen van
financiële mogelijkheden de door hun te investeren tijd in de uitvoering van het initiatief laten
kwantificeren in geld. We maken samen een schatting van de te maken uren en rekenen hiervoor een
netto uurtarief van € 35,- per uur met een maximum van 100 uren, ofwel € 3.500, -.
Dit bedrag wordt nooit daadwerkelijk uitgekeerd door het fonds. Concreet kan dit dus betekenen dat
bijvoorbeeld een vrijwilliger van een stichting meewerkt aan de uitwerking van een initiatief, zonder
dat dit geld kost voor de stichting maar dus ook geen geld oplevert. Op deze manier hoopt TFM meer
mogelijk te maken voor partijen met minder budget, maar wél goede ideeën.
* In de begroting moet duidelijk terug te zien zijn waaraan eventueel gekwantificeerde uren zijn
besteed, zoals voor onderzoek, inventarisatie, uitvoering, etc. Het is niet mogelijk budget aan te
vragen voor het uitbetalen van de uren van initiatiefnemers, eten, drinken en soortgelijke zaken.

Wat mag u verder verwachten van het fonds?
Het bestuur van Toeristisch Fonds Moerdijk bestaat uit toeristisch-recreatieve ondernemers uit de
gemeente plus een aanjager die is aangesteld door gemeente Moerdijk. Samen besluiten zij over uw
aanvraag tijdens bestuursvergaderingen. Deze zijn altijd openbaar en vinden plaats elke eerste week
van de maand. Dit altijd op wisselende dagen en tijdstippen om de vergaderingen zo toegankelijk
mogelijk te maken.
U vindt de actuele vergaderdatums op de pagina van TFM op de website van gemeente Moerdijk.
(https://www.moerdijk.nl/toeristisch-fonds-moerdijk)
U mag van het bestuur van TFM verwachten dat:
-

Het bestuur:
o Gezamenlijk besluit over uw aanvraag binnen vier weken na binnenkomst van uw
subsidieaanvraag.
o Communiceert over de voorgang en uitkomst van uw aanvraag per e-mail. U
ontvangt de bevestiging van de subsidieaanvraag dus via deze weg.
o Investeringen bewaakt, net zoals de tijdsplanning en de kwaliteit van het initiatief.
o Uw initiatief meeneemt in eventuele promotionele campagnes.

-

De aanjager:
o De initiatiefnemer ondersteunt in het uitvoeren van het plan.
o Advies geeft over doelgroepen, promotie, uitvoering, etc.

o

De tijdsplanning in de gaten houdt en indien nodig actie onderneemt met de overige
bestuursleden van het fonds.

Wat verwacht het fonds van u als initiatiefnemer?
Naast de genoemde kaders verwachten we van u als initiatiefnemer dat u:
-

Zelf betrokken bent bij de uitvoer van het project.
Zelf bereid bent een bijdrage in tijd en/of geld te leveren.
Kritisch omgaat met gemeenschapsgeld en geen onnodig geld spendeert aan management,
overleg en (tijdens gebruik) huurlocaties.
Zich inzet andere ondernemers te enthousiasmeren voor samenwerking met TFM.
Bereid bent toelichting op uw initiatief te geven tijdens bijeenkomsten van TFM.
Melding maakt van de ondersteuning van het TFM in publicatie-uitingen.
Een foto aanlevert van het eindproduct.
Inzage geeft in financieel verslag na afloop tijdens de evaluatie.

De looptijd van een initiatief en de uitbetaling van de bijdrage
De totale looptijd van een initiatief wordt altijd besproken in samenspraak met de aanjager en de
overige bestuursleden van het Toeristisch Fonds Moerdijk. Ook in de subsidieaanvraag dient u
hierover duidelijkheid te geven. Een initiatief dient binnen de gestelde tijdsindicatie zoals
opgenomen in de toezeggingen van de bijdrage afgerond zijn.
Hierbij geldt dat:
1. Een bijdrage vanuit het fonds normaal gesproken altijd achteraf wordt verstrekt. Wanneer de
uitvoer van bepaalde projecten vraagt om gedeeltelijke of gehele financiering vooraf, dan
kan de aanvrager dit aangeven in het aanvraagformulier.
2. Een initiatief moet zijn afgerond binnen de gestelde tijdsindicatie zoals opgenomen in de
toezegging van de bijdrage. Indien het project waarvoor de bijdrage bedoeld is uitloopt,
dient de aanjager en TFM schriftelijk per e-mail op de hoogte gesteld te worden. Bij nalaten,
kan het recht op de toegezegde subsidie vervallen.
3. Wanneer een plan niet ten uitvoer komt en er voor uitvoer een bijdrage is verstrekt, de
aanvrager het verkregen geld terug dient te storten of in overleg de rechten van de
diensten/product met eventuele vergunning dient over te dragen aan het Toeristisch Fonds
Moerdijk, gemeente Moerdijk of VVV Moerdijk.

Stappenplan aanvraag financiering TFM
Heeft u een leuk idee en wilt u voor de uitvoering financiering aanvragen bij Toeristisch Fonds
Moerdijk (TFM)? Dat kan! TFM ondersteunt structurele ontwikkelingen die vallen binnen het
toeristisch-recreatieve aanbod van gemeente Moerdijk en denkt daarin graag met u mee.
Er zijn diverse manieren waarop u kunt aangeven dat u graag financiering wilt aanvragen bij TFM,
namelijk:

1. U komt vrijblijvend naar één van de maandelijkse bestuursvergaderingen en pitcht uw idee
daar. De aanwezige bestuursleden kunnen u direct vragen stellen en met u meedenken in uw
aanvraag. Bij positief advies vult u na afloop van de informele vergadering het
aanvraagformulier voor subsidie in. Vervolgens krijgt u binnen vier weken definitief reactie
op uw subsidieaanvraag.
2. U neemt contact op met de aanjager om uw idee te bespreken. Vervolgens zal de aanvrager
aangeven of uw idee in aanmerking komt voor financiering van TFM of niet. Wanneer blijkt
dat u in aanmerking komt voor subsidie, dan moet u alsnog het aanvraagformulier voor
subsidie invullen. Hierbij kan de aanjager u helpen.
3. U stuurt een e-mail naar TFMoerdijk@gmail.com met daarin uw idee, vraag of wat u wilt
weten. De aanjager neemt vervolgens zo snel mogelijk contact met u op om u verder te
helpen.
4. U stuurt rechtstreeks uw aanvraagformulier voor subsidie naar TFMoerdijk@gmail.com en
wacht vervolgens op reactie. U krijgt binnen vier weken definitief antwoord op de vraag of
wij uw aanvraag goedkeuren en meefinancieren. Bij aanvullende vragen nemen we eerst
alsnog contact met u op.

Aanvullend op het aanvraagformulier hebben wij altijd een begroting nodig waarin alle te maken
kosten duidelijk zijn weergegeven en waaruit in ieder geval blijkt waaraan de aangevraagde
financiering bij TFM zal worden besteed. Ook zien we graag terug of er sprake is van cofinanciering.
Wat als uw idee is goedgekeurd?
Wanneer wij uw idee hebben goedgekeurd, neemt onze aanjager Corianne Bartels zo snel mogelijk
contact met u op om uw initiatief verder door te nemen en concrete afspraken te maken over
bijvoorbeeld de tijdsplanning en de latere evaluatie van het hele project. Meer informatie over de rol
van de aanjager vindt u in ons toetsingskader.
Vervolgens ontvangt u de definitieve bevestiging van de toekenning van subsidie per e-mail via onze
secretaris Jordi van Kouteren.
Wat als uw idee wordt afgekeurd?
Dan ontvangt u zo snel mogelijk bericht per e-mail via onze secretaris Jordi van Kouteren.

