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Fonds SDEWE Maatschappelijke duurzame projecten 2020 (SMDP) 

 

Datum: 28-12-20 
 
Beste bestuursleden, 
 
De commissie heeft 9 aanvragen beoordeeld en een voorstel tot toewijzing vastgesteld. 
 
De beoordelingscommissie bestaat uit: 

1. Henk Robben (extern) 
2. Willem Joosten (extern – voorzitter Twentse Noabers) 
3. Tonnie Kroeze (Sdewe) 
4. Rogier Valstar (Sdewe) 
5. Gerhard Kosters (Sdewe) 
6. Heino Denneman (Sdewe - coordinatie) 

 
Er is gekozen voor de onderverdeling in de categorieën van de projecten en aanvullende criteria: 

Categorieën: 

1. Duurzame energieopwekking. 
2. Energiebesparende maatregelen.  
3. Verduurzaming van de leefomgeving, bijvoorbeeld biodiversiteit, maar ook klimaatbestendiging. 

 
Criteria: 

1. Binnen de gemeente Wierden. 
2. Aanvrager dient een maatschappelijk doel. 
3. Initiatief/investering draagt bij aan verduurzaming. 
4. Innovatief, het is een vernieuwend project.  
5. Het initiatief heeft een voorbeeldfunctie, is gemakkelijk toe te passen door anderen. 
6. Een maximumbedrag van € 5.000 per project. 

7. Een eigen bijdrage van de aanvrager van 25%, dus 75% van de kosten wordt gesubsidieerd tot 

het maximum van € 5.000. 

8. Een verdeling van de middelen (totaal maximum € 25.000) over zoveel mogelijk aanvragen. 
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Aanvullende voorwaarden: 

1. Na toekenning van de donatie krijgt de aanvrager het bedrag uitgekeerd als het project is 

uitgevoerd. In bepaalde gevallen kan er een voorschot uitgekeerd worden. 

2. Voorwaarde is dat de aanvrager melding doet aan het fonds als het project gerealiseerd is. 

Met een foto van het uitgevoerde project en een globaal uitgavenoverzicht. Met 

mogelijkheid dat er kopie van facturen wordt opgevraagd. Daarna is donatie definitief en 

wordt het bedrag uitgekeerd. De foto kunnen we gebruiken voor onze communicatie, denk 

aan bijvoorbeeld nieuwsbrief, website etc. 

3. Voor de aanvragen, waarbij geen kostenbegroting is ingediend, is het toegekende bedrag 

voorlopig en wordt het bedrag vastgesteld, nadat een begroting is ontvangen. 

 
 
Onderstaand het overzicht van de beoordeling: 
 
Alle aanvragen voldoen aan bovengenoemde criteria. 
Het voorstel van de toegekende bedragen is gebaseerd op het gemiddelde van de door individuele 
commissieleden voorgestelde bedragen. Daarbij afgerond op €100 naar boven. En rekening houdend 
met het maximum van € 5000 en de eigen bijdrage van 75%. 
 
Onderstaand een overzicht van de aanvragen: 

No Naam Omschrijving Bedrag Soort 

     

1 Kulturhus Hoge Hexel Ledverlichting 15756,16 Energiebesparing 

2 
Stichting Cultureel Erfgoed De 
Barkel Aanplant kruidenrijk en struik langs rand weiland  3000,00 Duurzame leefomgeving 

3 Gezinshuis Bij Eshuis Voedselbos, grondbewerking en aanplant 4000,00 Duurzame leefomgeving 

4 Historische Kring Wederden 
Zonnepanelen op huurpand expositie Buuren Stee aan de Appelhofdwarsstraat 
2  ? Energiebesparing 

5 stichting Enters Reggedal Zonnepanelen en accu voor bijenstal ? 
Duurzame 
Energieopwekking 

6 Hervormde Gemeente te Wierden Vervangen grote lampen Hebron zaal in led 2500,00 Energiebesparing 

7 Stichting Generatietuin Wierden Zonnepanelen, accu, windturbine 1531,04 
Duurzame 
Energieopwekking 

8 Sv Enter Zonnepanelen bij clubhuis 5000,00 Energiebesparing 

     

Totaal   31787,20   

     

9 St. Jong Nederland Enter Isolatie dak na vervanging asbest ? Energiebesparing 
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Beoordeling en voorstel toekenning subsidiebedrag: 

 Bedrag       

No HR WJ RV TK HD Voorstel Opmerking2 

               

1 5000 5000 5000 8000 5000 5000 max 

2 2500 2250 1500 1500 2250 2000   

3 2500 3000 4000 2000 3000 3000   

4 4750 5000   2000 5000 4200 Begroting vragen 

5 1500 1250   1000 1250 1200 Begroting vragen 

6 2500 1875 1750 1000 1875 1800   

7 1500 1250 1531,04 1500 1250 1200   

8 4750 5000 1000 8000 5000 5000 max 

  25000 24625 14781 25000 24625 23400   

        
 

Na ons voorstel blijft nog € 1600 over van het maximale budget.  

Met het restbedrag van € 1600 kunnen we Jong Nederland Enter ondersteunen. De stichting heeft 
veel later na uiterste aanvraagdatum een aanvraag ingediend. Het asbest dak van hun clubgebouw 
moet wegens lekkage vervangen worden. Ze willen graag het dak isoleren (energiebesparing) en 
vragen hiervoor een bijdrage. Ter info: oorspronkelijk hadden ze zonnepanelen op willen zetten, 
maar hebben nu geen geld ervoor. Natuurlijk wordt er nog een kostenbegroting opgevraagd, net als 
bij de twee andere aanvragers. 

Op donderdag 31 december 2020 krijgen de aanvragers bericht van de toegekende bedragen en de 
voorwaarden. 

Met duurzame groet, 

Namens de commissie 

Heino Denneman 


