
 
 
Havenbedrijf Moerdijk Vitaliteitsregeling 
 
Het Havenbedrijf Moerdijk wil graag een bijdrage leveren aan de kwaliteit en vitaliteit van de lokale en 
regionale samenleving. Daarom is de Havenbedrijf Moerdijk Vitaliteitsregeling in het leven geroepen. 
Ieder jaar wordt 5% van het resultaat van het Havenbedrijf Moerdijk (voor belasting) gestort in de 
Vitaliteitsregeling. Projecten uit West-Brabant in het algemeen en de gemeente Moerdijk in het 
bijzonder kunnen voor een bijdrage uit de Vitaliteitsregeling in aanmerking komen.  
 
Heeft u een project, waarmee u een bijdrage levert aan educatie, cultuur, natuur of sociale cohesie en 
voldoet uw project aan de onderstaande criteria? Dan komt uw project wellicht in aanmerking voor een 
bijdrage.  
 
Criteria: 
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage, moet uw project voldoen aan de volgende criteria: 
 

 De aanvrager moet een organisatie zijn of een organisatie vertegenwoordigen zonder 

commerciële doelstelling, met andere woorden: een organisatie of instelling zonder 

winstoogmerk. 

 

 De aanvrager moet een lokale of regionale organisatie zijn of vertegenwoordigen. 

 

 Er moet sprake zijn van een professioneel project of evenement met duidelijk begin- en 

eindpunt. Er worden geen structurele bijdragen in de reguliere exploitatie verstrekt. 

 

 Er moet sprake zijn van een initiatief dat gericht is op de versterking van het maatschappelijke 

of culturele leven in de lokale en regionale gemeenschap of een initiatief dat tot doel heeft 

jongeren te interesseren voor techniek. 

 

 Het initiatief heeft een openbaar karakter, toegankelijk en zichtbaar voor iedereen. Dat 

betekent dat reguliere verenigingsactiviteiten die alleen voor leden zijn niet binnen de regeling 

vallen. 

 

 Het doel/project heeft een breed draagvlak – steun van andere fondsen, instanties, 

instellingen. 

 

 Het initiatief moet binnen 1 tot maximaal 2 jaar uitgevoerd worden. Initiatieven die nog in de 

ideeënfase zitten, vallen derhalve buiten de regeling. Er worden geen aanvragen in 

behandeling genomen voor projecten die al uitgevoerd zijn. 

 

 De bijdrage van het Havenbedrijf Moerdijk is medeondersteunend. Dit betekent dat een 

initiatief niet uitsluitend mag afhangen van de bijdrage van de Vitaliteitsregeling. De maximale 

bijdrage vanuit de regeling van het havenbedrijf is € 25.000.  

 

 Elke aanvraag wordt op zich beoordeeld. Een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig initiatief 

kan geen maatstaf zijn voor een volgende aanvraag. 

 

 De gewenste bijdrage moet passen binnen de beschikbare middelen van de Vitaliteitsregeling. 

 



 
 Een tegenprestatie is verplicht. De vorm van de tegenprestatie wordt te allen tijde in 

samenspraak met het havenbedrijf bepaald. 

 

 Het recht op een bijdrage vervalt in het geval van faillissement, surseance of het staken van 

activiteiten van de aanvrager. 

 

De Vitaliteitsregeling ondersteunt geen: 

 initiatieven die in strijd zijn met de Havenstrategie Moerdijk 2030 en de doelstellingen van het 

Havenbedrijf Moerdijk. 

 initiatieven afkomstig van maatschappelijk discutabele organisaties of initiatieven die 

conflictgevoelige onderwerp betreffen. 

 Initiatieven die milieubelastend en/of onveilig zijn. 

 Verzoeken van instellingen/verenigingen voor initiatieven zoals nieuw- of verbouw, voor 

initiatieven die zich uitsluitend beperken tot de directe gebruikers van die vereniging of 

initiatieven die in aanmerking komen voor een reguliere subsidie van de gemeente. 

 studieprojecten en –reizen; 

 individuele sponsoracties. 

 Politieke en godsdienstige activiteiten. 

 Fondswervingsacties. 

 
Hoe dient u een aanvraag in? 
Heeft u een project dat een bijdrage levert aan educatie, cultuur, natuur of sociale cohesie binnen 
West-Brabant en voldoet uw project aan de bovenstaande criteria? Vult u dan dit aanvraagformulier in 
en stuurt u het per e-mail naar portoffice@portofmoerdijk.nl. U kunt uw aanvraag ook per post sturen 
naar Havenbedrijf Moerdijk, t.a.v. mevrouw D. Piebenga, Postbus 17, 4780 AA Moerdijk. U ontvangt 
een ontvangstbevestiging van uw aanvraag. Binnen twee maanden ontvangt u bericht of uw project in 
aanmerking komt voor een bijdrage vanuit de Vitaliteitsregeling van het Havenbedrijf Moerdijk.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Aanvraagformulier Havenbedrijf Moerdijk Vitaliteitsregeling 
 
Datum verzoek: ..-..-…. (dd-mm-jjjj) 
 
Organisatie:………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres organisatie:…………………………………………………………………………………… 
 
Website:………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer:……………………………………………………………………………………… 
 
E-mail:…………………………………………………………………………………………………… 
 
KvK-nummer:…………………………………………………………………………………………… 
 
Naam contactpersoon:………………………………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………. 
 
E-mail:…………………………………………………………………………………………………… 
 
Functie:………………………………………………………………………………………………….. 
 
Soort project:……………………………………………………………………………………………. 
 
Naam project:…………………………………………………………………………………………… 
 
Doelgroep project:……………………………………………………………………………………… 
 
Gevraagde bijdrage vanuit de Vitaliteitsregeling: € ……………………………………………….. 
 
Omschrijving project:  
Omschrijf hier wat de opzet is van het project, wat de planning is en wanneer de uitvoering gepland staat. Als u 
hier te weinig ruimte heeft, kunt u ook een bijlage toevoegen met meer uitleg over het project. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Ga verder op de volgende pagina. 



 
 
 
Kosten:  
Noem hier de totale kosten van het project. Tevens verzoeken wij u een begroting van het project met mogelijke 
dekking van de kosten als bijlage bij uw voorstel op te sturen. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 


