Reglement Eneco Luchterduinen Fonds (“Fondsreglement”)
Artikel 1 Inleiding
Het Eneco Luchterduinen Fonds (het “Fonds”) is een door Stichting Eneco Luchterduinen Fonds (de
“Stichting”) beheerd fonds dat de realisatie van initiatieven die voldoen aan door de Stichting
gestelde criteria, financieel ondersteunt. Deze initiatieven dienen te worden gerealiseerd op het
grondgebied van de gemeenten Noordwijk, Zandvoort, Bloemendaal en Katwijk, en dienen bij te
dragen aan het verduurzamen van het kustgebied, waarbij de elementen energiebesparing,
duurzame energie en kustbeleving een rol spelen.
De keuze van de door de Stichting te steunen initiatieven vindt plaats in één of twee fasen: een
eerste fase die bestaat uit een voorselectie van initiatieven door de Stichting en een eventuele
tweede fase waarbij mogelijk het publiek zal worden betrokken en de keuze van het winnende
initiatief tot stand komt. Indien er geen tweede fase plaatsvindt zal de Stichting het winnende
initiatief kiezen. Het is de intentie dat de Stichting tweejaarlijks een of meer winnende initiatieven
zal selecteren en de realisatie daarvan geheel of gedeeltelijk financieren overeenkomstig dit
Fondsreglement.
Het kapitaal van de Stichting wordt bijeengebracht door Clusius C.V. De uitvoering van het Fonds
en deze Fondsvoorwaarden zijn in handen van de Stichting.
Artikel 2 Fondsdoelstelling
Het Fonds heeft de volgende doelstellingen (“Fondsdoelstelling”):
-

Bijdragen aan de verduurzaming en het versterken van de kustbeleving in de gemeenten
Noordwijk, Zandvoort, Bloemendaal en Katwijk (hierna gezamenlijk te noemen: “de
Gemeenten”).

-

Het financieel ondersteunen van projecten en initiatieven op het gebied van
energiebesparing, duurzame energie en/of kustbeleving in de Gemeenten, die tevens een
maatschappelijk belang dienen en het persoonlijk belang van betrokkenen overstijgen.

-

Het in beginsel tweejaarlijks selecteren van een of meer winnende initiatieven die voldoen
aan de criteria gesteld in dit Fondsreglement en vervolgens geheel of gedeeltelijk
financieren en toezien op de realisatie van het winnende initiatief of de winnende
initiatieven.

-

Het op langere termijn zoveel als mogelijk komen tot de volgende verdeling in budget
tussen de Gemeenten: Noordwijk 1/3, Zandvoort 1/3, Bloemendaal 1/6 en Katwijk 1/6.

Artikel 3 Voorwaarden aan de door het Fonds te ondersteunen initiatieven
(“Fondsvoorwaarden”)
Het Fonds zal uitsluitend initiatieven financieel ondersteunen die:
worden gerealiseerd op het grondgebied van de Gemeenten;
voldoen aan de (in artikel 2 van dit Fondsreglement genoemde) Fondsdoelstelling;
voldoen aan de (in artikel 4 van dit Fondsreglement genoemde) Fondscriteria; en
zijn geselecteerd overeenkomstig dit Fondsreglement.
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Artikel 4 Criteria (“Fondscriteria”)
4.1 Initiatieven die naar het oordeel van de Stichting (overeenkomstig het bepaalde in artikel 5)
aan de in artikel 3 genoemde voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor inschrijving bij het
Fonds, overeenkomstig dit Fondsreglement.
4.2 Inwoners, verenigingen, stichtingen en bedrijven die verbonden zijn aan Eneco of Mitsubishi
Corporation (anders dan als klant), zoals werknemers van Eneco of Mitsubishi Corporation of aan
deze bedrijven gelieerde entiteiten, zijn uitgesloten van deelname.
4.3 Personen of groeperingen die zich met de inschrijving van een initiatief uitsluitend in politieke
of levensbeschouwelijke zin willen profileren zijn uitgesloten van deelname.
4.4 Het initiatief dient in het teken te staan van het algemeen maatschappelijk belang en dus
het persoonlijk belang van inschrijvers en overige direct of indirect betrokkenen te ontstijgen.
4.5 De van het Fonds benodigde financiële bijdrage per initiatief is niet groter dan EUR 30.000,-(exclusief BTW).
4.6 Het initiatief moet duidelijk omschrijven wat het beoogde resultaat is en dient voldoende
concreet, afgebakend, realistisch, en onderbouwd te zijn, zulks ter beoordeling van de Stichting.
4.7 Het initiatief dient binnen 2 jaar uitvoerbaar te zijn en binnen 2 maanden na toekenning dient
met de realisatie te worden aangevangen.
4.8 De uitvoerbaarheid van het initiatief dient, rekening houdend met de financiële ondersteuning
van het Fonds, naar het oordeel van de Stichting binnen het vermogen van de inschrijver(s) te
liggen, zowel financieel, organisatorisch als professioneel.
4.9 Het initiatief komt niet in aanmerking voor volledige financiering of realisatie door reguliere
geldgevers of andere organisaties op basis van marktconforme voorwaarden.
4.10 Door indiening van een initiatief verklaart de initiatiefnemer zich akkoord met dit
Fondsreglement en zich hieraan te zullen houden.
4.11 Indien een ingediend initiatief naar het oordeel van de Stichting niet voldoet aan de
Fondscriteria, wordt het betreffende advies niet ter beoordeling aan de Jury voorgelegd. De
inzender wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.
4.12 De Stichting en haar vertegenwoordigers, inclusief maar niet beperkt tot de leden van de Jury
(als hierna gedefinieerd), zijn niet aansprakelijk voor enigerlei geleden schade als gevolg van het
indienen van initiatieven bij de Stichting, de uitvoering van deze initiatieven of gebruik of
onderhoud van gerealiseerde initiatieven of anderszins verband houdend met de uitvoering van dit
Fondsreglement.
4.13 Alle ingediende initiatieven mogen door het project Eneco Luchterduinen, Eneco, Mitsubishi
Corporation, de Stichting en Clusius C.V. en haar participanten voor publicitaire doeleinden worden
ingezet.
Artikel 5 Jurering en selectie winnende initiatieven
5.1 de Stichting stelt een jury samen (hierna: de “Jury”), bestaande uit medewerkers van Eneco,
Mitsubishi Corporation en/of Clusius C.V. of haar participanten, en zal de samenstelling van de jury
bekend maken via de website www.enecoluchterduinenfonds.nl.
5.2 De jurering wordt uitgevoerd in één of twee fasen. De eerste fase bestaat uit voorselectie en
nominatie door de Jury overeenkomstig de bepalingen 5.3 tot en met 5.5 van dit Fondsreglement.
De eventuele tweede fase bestaat uit een publieksjurering, overeenkomstig de bepaling 5.6 van dit
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Fondsreglement. De Jury kan te allen tijde afzien van de publieksjurering en in de eerste fase van
jurering een of meer initiatieven als winnaar aanwijzen.
5.3 In de eerste fase wordt er door de Jury beoordeeld of het totaalconcept van een ingediend
initiatief voldoet aan de Fondsdoelstelling, de Fondsvoorwaarden en de Fondscriteria, zoals
genoemd in dit Fondsreglement, en voorts het aantal mensen dat bij het initiatief gebaat is. De
Jury weegt tevens de factoren originaliteit en haalbaarheid in tijd en geld mee in haar beoordeling
van de initiatieven.
5.4 Indien de Jury dit wenselijk acht verifieert zij de haalbaarheid van initiatieven bij een of meer
van de Gemeenten en/of andere overheidsinstellingen of organisaties, en kan zij in overleg treden
ten einde te inventariseren of er technische, juridische, bestuurlijke of andere obstakels zijn die de
realisatie van een initiatief in de weg staan, zoals vergunningen, ontheffingen of aanpassingen van
de openbare ruimte. Indien de Jury dit wenselijk acht, kan zij in overleg treden en kan zij
afspraken maken met relevante instanties om geïdentificeerde obstakels te bespreken en/of de
haalbaarheid van een initiatief te bevorderen.
5.5. De Jury nomineert initiatieven op basis van meerderheid van stemmen. Het juryoordeel is
discretionair, en is bindend voor de inschrijvers. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
5.6 In de eventuele tweede jureringsfase kan het publiek worden gevraagd om hun stem uit te
brengen op maximaal 1 initiatief. De totale score per initiatief zal de rangorde aangeven waarna de
Jury de uiteindelijke beslissing neemt met inachtneming van deze rangorde en met inachtneming
van de hoogte van de resterende financiële middelen van het Fonds, de kosten van de initiatieven
en de verspreiding van winnende initiatieven over de Gemeenten in de loop der tijd.
5.7 Ten aanzien van daarvoor in aanmerking komende winnende initiatieven zal door de Stichting
een uitvoeringsovereenkomst worden afgesloten met de inschrijvers en eventueel andere
betrokkenen. Het model van de uitvoeringsovereenkomst is als bijlage aan dit Fondsreglement
gehecht.
5.8 Initiatieven of stemmers die naar het oordeel van de Jury zich op onwenselijke of onsportieve
wijze opstellen of gedragen, kunnen door de Jury worden uitgesloten van deelname.
5.9 De Jury is geen verantwoording verschuldigd over en kan niet aansprakelijk worden gehouden
voor haar keuzen, besluiten en werkwijzen, echter zij dient in overeenstemming te handelen met
het Fondsreglement.
Artikel 6 De inschrijvings- en jureringsfasen
6.1 Initiatieven kunnen elke twee jaar of zoveel vaker of minder vaak als door de Jury wordt
bepaald bij de Stichting worden ingediend gedurende de periode van 30 september tot en met 30
november, via info@enecoluchterduinenfonds.nl Dit zal voor het eerst in 2014 plaats vinden.
6.2 De eerste jureringsfase (zoals bedoeld in artikel 5) vindt plaats van 1 december tot en met 12
januari van het volgende jaar. De genomineerde initiatieven zullen na afloop van de keuze van de
Jury en voorafgaand aan de eventuele tweede jureringsfase worden gepubliceerd op de website
van het Fonds. De Stichting zal de inschrijvers van alle geldig ingediende initiatieven berichten of
hun initiatief door de Jury is genomineerd.
6.3 Een eventuele tweede jureringsfase (zoals bedoeld in artikel 5) vindt plaats van 19 januari tot
en met 23 februari van het volgende jaar.
6.4 Uiterlijk eind mei van het volgende jaar zal de winnaar / zullen de winnaars bekend worden
gemaakt op een door het Fonds te organiseren wijze. De winnende inschrijvingen zullen worden
gepubliceerd op de website van het Fonds en voorts ten minste via lokale media.
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6.5 De planning van navolgende jureringsfasen zal door de Jury tijdig bekend worden gemaakt,
rekening houdend met haar doelstelling om tweejaarlijks een of meer winnende initiatieven
financieel te ondersteunen.
6.6 De Jury kan geplande jureringsfasen zonder opgaaf van redenen verkorten, verlengen,
opschorten of afgelasten.
Artikel 7 Funding en Uitkeringen
7.1 Voor de financiële ondersteuning van initiatieven zoals bedoeld in dit Fondsreglement is vanaf
2014 jaarlijks een bedrag van maximaal EUR 45.000,- exclusief btw beschikbaar. Dit bedrag zal
niet worden geïndexeerd.
7.2 De Stichting zal, steeds onder de voorwaarde dat het over voldoende vrij besteedbare liquide
middelen beschikt, tweejaarlijks een inschrijvingsfase organiseren en uitkeringen doen ten behoeve
van overeenkomstig dit Fondsreglement in aanmerking komende winnende initiatieven.
7.3 Het is de verwachting dat de Stichting in totaal 10 inschrijvingsfasen zal organiseren en daarbij
behorende uitkeringen zal verrichten.
7.4 De eerste uitkeringen uit het Fonds worden naar verwachting omstreeks mei 2015 gedaan.
7.5 De Stichting streeft ernaar om, bezien over haar gehele bestaansperiode, de verdeling van de
winnende initiatieven te doen plaatsvinden overeenkomstig de verdeling tussen de Gemeenten
zoals bepaald in artikel 2 van dit Fondsreglement.
Artikel 8 Slotbepalingen
8.1 De Stichting kan inschrijvers zonder opgaaf van redenen van deelname uitsluiten.
8.2 De Stichting is bevoegd eenzijdig en zonder voorafgaande mededeling het Fondsreglement te
wijzigen. Tot wijziging van dit Fondsreglement kan uitsluitend schriftelijk worden besloten door de
Stichting.
8.3 De Stichting zal het Fondsreglement na de eerste jureringsfase en voorts na iedere volgende
jureringsfase evalueren en indien wenselijk aanpassen, met inachtneming van het in artikel 8.2
bepaalde.
8.4 In zaken waarin dit Fondsreglement niet voorziet, beslist de Stichting.
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BIJLAGE:
MODEL UITVOERINGSOVEREENKOMST Eneco Luchterduinen Fonds
(Uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 5.7 van het Fondsreglement)
De ondergetekenden,
1. de stichting Stichting Eneco Luchterduinen Fonds, statutair gevestigd te Rotterdam,
kantoorhoudende te Rotterdam aan de Marten Meesweg 5, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer [], hierna te noemen de “Stichting”, te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer P.M. Tavenier en de heer S. Tsuchiya,
en
2. [gegevens Initiatiefnemer], hierna te noemen de “Initiatiefnemer”,
nemen in overweging dat:









De Stichting onder andere als doel heeft het realiseren van initiatieven op of nabij het
grondgebied van de gemeenten Noordwijk, Zandvoort, Bloemendaal en Katwijk (hierna: de
“Gemeenten”), die bijdragen aan het verduurzamen van het kustgebied in deze gemeenten,
waarbij de elementen energiebesparing, duurzame energie en kustbeleving een rol spelen;
De Stichting hiertoe financiële ondersteuning wenst te geven aan projecten en initiatieven op
het gebied van energiebesparing, duurzame energie en/of kustbeleving in de Gemeenten die
tevens een maatschappelijk belang dienen en het persoonlijk belang van betrokkenen
overstijgen;
Bewoners en bedrijven hiertoe voorstellen konden indienen bij de Stichting, waarop het
Reglement Eneco Luchterduinen Fonds (hierna: het “Fondsreglement”), dat als Bijlage 1 aan
deze overeenkomst is gehecht, van toepassing is;
Initiatiefnemer in dit kader een voorstel heeft ingediend bij de Stichting, welk voorstel als
Bijlage 2 aan deze overeenkomst is gehecht
De Stichting op [datum] (hierna: de “Toekenningsdatum”) aan Initiatiefnemer heeft
medegedeeld dat dit voorstel als winnend initiatief in aanmerking komt voor financiële
ondersteuning door de Stichting;
Partijen hun afspraken ten aanzien van deze financiële ondersteuning hierbij willen vastleggen,

Komen het volgende overeen:
Artikel 1. Uitvoering
Initiatiefnemer zal binnen twee maanden na de Toekenningsdatum starten met de uitvoering van
het als Bijlage 2 aangehechte voorstel (hierna: het “Initiatief”). Initiatiefnemer zal zich maximaal
inspannen om het Initiatief binnen twee jaar na aanvang uit te voeren. [Indien het Initiatief niet
binnen twee jaar na aanvang is uitgevoerd en blijkt dat Initiatiefnemer zich daar onvoldoende voor
heeft ingespannen, zullen partijen met elkaar in overleg gaan om de gevolgen hiervan te bepalen]
/[
].
Artikel 2. Financiële bijdrage
1. De Stichting zal aan Initiatiefnemer een financiële bijdrage uitbetalen van € ….. (zegge: ….
euro). Deze bijdrage zal worden uitbetaald op:
[
].
2. Uitbetaling van de in lid 1 bedoelde bijdragen vindt plaats na ontvangst door de Stichting
van de onderbouwde factuur van de Initiatiefnemer door overschrijving op de ten name
van Initiatiefnemer staande bankrekening met nummer [].
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Artikel 3. Informatie
Initiatiefnemer zal de Stichting regelmatig, maar in elk geval eenmaal per [
over de voortgang van het Initiatief.

] informeren

Artikel 4. Contactpersonen Stichting
Voor alle zaken aangaande de uitvoering van het Initiatief zullen de volgende personen namens de
Stichting optreden als contactpersonen:
-

[naam/functie/contactgegevens]
…

Artikel 5. Fondsreglement
Initiatiefnemer verklaart dat het Initiatief voldoet en zal blijven voldoen aan de voorwaarden zoals
omschreven in het Fondsreglement.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
De Stichting en haar vertegenwoordigers, de leden van de Jury (als bedoeld in het
Fondsreglement) en de in artikel [4] bedoelde contactpersonen zijn niet aansprakelijk voor
enigerlei geleden schade als gevolg van het indienen van het Initiatief bij de Stichting, de
uitvoering van het Initiatief of het gebruik of onderhoud van het Initiatief na realisatie, of
anderszins verband houdend met de uitvoering van deze overeenkomst of het Fondsreglement.

Artikel 7. Publiciteit
Het Initiatief mag door het project Eneco Luchterduinen, Eneco B.V. en aan haar gelieerde
entiteiten, Mitsubishi Corporation en aan haar gelieerde entiteiten, de Stichting en Clusius C.V. en
haar participanten te allen tijde voor publicitaire doeleinden worden ingezet zonder hiervoor een
vergoeding verschuldigd te zijn. Initiatiefnemer verleent hierbij onherroepelijk toestemming voor
dit gebruik, inclusief de vermelding van zijn/haar naam in relatie tot het Initiatief.

Artikel 8. Duur van de overeenkomst
1. Deze overeenkomst treedt in werking op de datum dat hij door beide partijen is ondertekend,
en eindigt van rechtswege op de datum dat het Initiatief is gerealiseerd, met uitzondering van
dit artikel en de artikelen 4, 5, 6, 7 en 9 welke onverminderd van kracht blijven.
2. Deze overeenkomst kan tussentijds uitsluitend worden opgezegd door een partij:
a. op grond van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de andere
partij die ondanks deugdelijke ingebrekestelling – waarbij een redelijke termijn is
gesteld om alsnog na te komen – niet binnen die termijn wordt hersteld.
b. Indien de andere partij in staat van faillissement komt te verkeren of het eigen
faillissement aanvraagt, indien aan de andere partij surséance van betaling wordt
verleend of (uitsluitend ten aanzien van Initiatiefnemer-natuurlijk persoon) onder
curatele wordt gesteld.
3. [evt. nog bepaling over restitutie bijdrage in geval van tussentijdse beëindiging. Afhankelijk
van wanneer die wordt betaald].
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Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die mochten voortvloeien uit deze overeenkomst en die niet in der minnen
kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend.

Initiatiefnemer:
Plaats:
Datum

_________________
[naam]

Namens de Stichting:
Plaats:
Datum:

_________________

___________________

[naam]

[naam]

[functie]

[functie]
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