
 

Addendum 

Bij het convenant tussen de gemeente Wassenaar en de Stichting 

Gemeenschapsfonds Wassenaar (thans genaamd Stichting Fonds 

Wassenaar) 

 

De ondergetekenden: 

De gemeente krachtens het bepaalde in artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door haar wethouder mevrouw I. Zweerts de Jong, handelende ter uitvoering 

van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente, van 21 juni 

2022, verder te noemen: de gemeente; 

en 

Stichting Fonds Wassenaar (voorheen genoemd Stichting Gemeenschapsfonds Wassenaar), te 

dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar voorzitter Th.J. Keijzer, verder te noemen: Fonds 

Wassenaar; 

 

hebben in overweging genomen dat: 

1. De gemeente en Fonds Wassenaar op 16 november 2020 het ‘Convenant tussen de 

gemeente Wassenaar en de Stichting Gemeenschapsfonds Wassenaar’ (hierna convenant) 

gesloten hebben in hun streven naar het mogelijk maken van vernieuwende, verbindende 

activiteiten gericht op het welbevinden van de inwoners van Wassenaar; 

 

2. In dit convenant duidelijke afspraken gemaakt zijn over de wederzijdse verwachtingen naar 

elkaar; 

 

3. Duurzaamheid reeds als kader in deze afspraken opgenomen is onder punt I.1.e; 

 

4. De gemeente en Fonds Wassenaar tevreden zijn over de uitvoering van de gemaakte 

afspraken in het convenant, en dit addendum alleen dient ter toevoeging van onderstaande 

aanvullende afspraken. 

 

Aanvullende afspraken: 

1. Als toevoeging op afspraak I.1.a. uit het convenant geldt dat de financiële bijdrage voor 

maximaal 4 opeenvolgende jaren aangevraagd kan worden; 

 

2. Als toevoeging op afspraak I.1.e. uit het convenant geldt dat de activiteit waarop de 

aanvraag om een duurzaamheidsbijdrage betrekking heeft, dient bij te dragen aan 

(bewustwording over) een van de volgende Sustainable Development Goals (SDG’s, 

Duurzame Ontwikkelingsdoelen)i: 

7: betaalbare en duurzame energie; 

11: duurzame steden en gemeenschappen; 

12: verantwoorde consumptie en productie; 



13: klimaatactie; 

14: leven in het water 

15: leven op het land. 

 

3. Als toevoeging op afspraak 3. uit het convenant hanteert Fonds Wassenaar een maximum 

bedrag voor een duurzaamheidsinitiatief van € 5.000. Het minimaal jaarlijks toe te kennen 

totaalbedrag voor duurzaamheidsinitiatieven is gelijk aan het bedrag dat de gemeente voor 

dat jaar beschikbaar stelt voor duurzaamheidsinitiatieven. 

 

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Wassenaar d.d. …………………………: 

 

Gemeente Wassenaar Stichting Fonds Wassenaar 

 

 

 

Wethouder I. Zweerts de Jong Voorzitter Th.J. Keijzer 

 

 

 

 

 

 

 
i De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien 

doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de 
landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen zijn 
opgesteld op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen. 
De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal 

kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het zijn de opvolgers van de 
Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015. 
Achter de zeventien doelen zitten 169 targets. Die maken ze nog concreter. 
De zeventien doelen zijn: 

1. Geen armoede 
2. Geen honger 
3. Goede gezondheid en welzijn 

4. Kwaliteitsonderwijs 
5. Gendergelijkheid 
6. Schoon water en sanitair 
7. Betaalbare en duurzame energie 
8. Eerlijk werk en economische groei 
9. Industrie, innovatie en infrastructuur 

10. Ongelijkheid verminderen 

11. Duurzame steden en gemeenschappen 
12. Verantwoorde consumptie en productie 
13. Klimaatactie 
14. Leven in het water 
15. Leven op het land 
16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten 

17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken 


