Reglement van het “John van Dijk Fonds” 2011
1

Naam:
De raad van de gemeente Velsen heeft in 2002 besloten het ‘John van Dijk
Fonds’ in te stellen ter nagedachtenis aan het raadslid John van Dijk.

2

Doel:
Het doel van het Fonds is om jongeren en politiek dichter bij elkaar te brengen
en extra aandacht te geven aan de politieke bewustwording van jongeren.

3

Doelgroep:
Jongeren van 12 tot en met 21 jaar. Er wordt geen onderscheid gemaakt
tussen jongeren die naar school gaan of werken.

4

Budget:
a. De gemeenteraad stelt ieder jaar een budget van € 5.000,-beschikbaar voor het realiseren van de doelstelling van het fonds.
b. Het John van Dijkfonds kan besluiten een deel van het bedrag als prijs
voor plannen of projecten te gebruiken.
c. De besteding van het budget moet passen binnen de doelstelling van
het John van Dijkfonds.
d. De indieners van een winnend plan of project krijgen naast een
eventuele prijs de John van Dijk-wisselbeker.

5.

Werkwijze
a. Aan de organisatie van projecten, wedstrijden en andere activiteiten
van het John van Dijkfonds kunnen alle Velsense raadsleden en
steunfractieleden deelnemen. Zij worden door hun fractievoorzitter
aangewezen en vormen samen het John van Dijkfonds.
b. De leden van het John van Dijkfonds benoemen aan het begin van de
raadsperiode uit hun midden een voorzitter en plaatsvervangend
voorzitter. Tot voorzitter en plaatsvervangend voorzitter kunnen alleen
leden van de gemeenteraad benoemd worden.
c. Het John van Dijkfonds kan ervoor kiezen zich te laten bijstaan door
'adviseurs' vanuit instellingen die veel met jongeren te maken hebben of
door jongeren zelf.
d. Voor inhoudelijke ondersteuning kan het John van Dijkfonds via de
gemeentesecretaris een beroep doen op de ambtelijke organisatie.

6.

Voordracht van plannen/projecten
a. Het John van Dijkfonds bepaalt jaarlijks over welk onderwerp en op
welke wijze voordrachten voor plannen of projecten kunnen worden
ingediend voor een (aanmoedigings-)prijs die in het voorjaar van het
daaropvolgende jaar wordt toegekend.
b. Bij de opzet en uitwerking van de plannen en projecten wordt waar
mogelijk samengewerkt met de scholen voor voortgezet onderwijs en
andere instellingen die werken met jongeren.
c. Een voordracht van plannen/ projecten kan ook worden gedaan door
jongeren die geen onderwijs volgen.
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d. Zo mogelijk wordt in de eerste maanden van het schooljaar bekendheid
gegeven aan het Fonds. Het John van Dijkfonds bepaalt jaarlijks op
welke datum de voordrachten ingediend moeten zijn.
7.

Beoordeling
a. Het John van Dijkfonds kan een voorselectie maken voor de toekenning
van een prijs en de John van Dijk-wisselbeker.
b. Bij de beoordeling en de aanwijzing van de winnaar wordt met name
gelet op de aandacht die er in de plannen is voor de plaatselijke politiek
en voor de politieke bewustwording van jongeren.
c. De criteria worden van tevoren openbaar gemaakt.

8.

Uitreiking prijs en verantwoording:
a. De prijs en de wisselbeker worden uitgereikt tijdens een feestelijke
bijeenkomst waarvoor ook de gemeenteraad van Velsen uitgenodigd
wordt.
b. Binnen een maand na afloop van het jaar dient het John van Dijkfonds
een verslag inclusief financiële verantwoording bij de griffie in te
leveren. Het budget wordt verantwoord bij de vaststelling van de
jaarrekening van de gemeente.

9.

Evaluatie
a. Jaarlijks, bij de start van het nieuwe school- en John van Dijkseizoen
wordt door het John van Dijkfonds nagegaan wat er met de plannen is
gebeurd die in het voorafgaande jaar een prijs hebben gekregen.
b. De voorzitter van het John van Dijkfonds rapporteert jaarlijks over de
werkzaamheden en resultaten van het fonds. Deze rapportage wordt
ter kennis van de raad gebracht.

Opmerkingen:
- alle raads- en steunfractieleden nemen op gelijke wijze deel aan het werk van
het John van Dijkfonds;
- uitzondering zijn voorzitter en plaatsvervangend voorzitter die raadslid moeten
zijn.
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