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Scouting Nederland Fonds 

Criteria spelaanbod vluchtelingenkinderen 

 

 
 

In Nederland worden grote aantallen vluchtelingen opgevangen. Scoutinggroepen en –regio’s 
bieden in toenemende mate hulp rondom het aanbieden van activiteiten aan 
vluchtelingenkinderen in (nood)opvanglocaties. Gezien de bijzondere situatie die hiermee 
ontstaan is, heeft het bestuur van het Scouting Nederland Fonds besloten gebruik te maken 
van haar bevoegdheid om aanvragen buiten de vastgestelde bepalingen, gemotiveerd toe te 
kennen c.q. af te wijzen.  
 
Het bestuur van het Scouting Nederland Fonds (SNF) stelt hiermee middelen ter beschikking om 
Scoutingregio’s in de gelegenheid te stellen én te stimuleren initiatieven te nemen om spelaanbod te 
realiseren voor vluchtelingenkinderen in opvanglocaties.  
Deze initiatieven dragen bij aan de doelstelling van Scouting en zijn niet voorzien in reguliere 
activiteiten, vallen niet onder de normale exploitatie en voor de initiatieven is geen structurele 
financiering noodzakelijk. Daarmee voldoet het aan de doelstelling van vernieuwende activiteiten.  
 
Bepalingen Fonds 

Er is een beperkt budget beschikbaar. Daarom moet bekeken worden of het mogelijk is alle 

aanvragen te honoreren. Om een goede afweging te maken, zijn er criteria opgesteld.  

Alle aanvragen worden aan deze voorwaarden getoetst. Hoe specifieker de ingediende informatie is, 

hoe sneller een antwoord kan worden verwacht.  

 
Algemene voorwaarden 

 Onder ‘Aanvrager’ wordt verstaan: de regio ten behoeve waarvan de betreffende 

subsidieaanvraag wordt gedaan. 

 Alleen rechtspersonen – dus geen individuele personen – die functioneren binnen de kaders van 

Scouting Nederland komen in aanmerking. Een aanvraag wordt gedaan met behulp van het 

volledig ingevulde aanvraagformulier van het SNF. 

 Alleen volledig ingediende aanvragen worden in behandeling genomen. 

 Er is een beperkt budget beschikbaar voor deze aanvragen. De afhandeling vindt plaats op 

volgorde van binnenkomst. 

 De aanvraag dient te zijn ingediend, voordat uitvoering is gestart c.q. verplichtingen zijn 

aangegaan. 

 De aanvraag moet voorzien zijn van een projectplan waarin tot uitdrukking komt wie, wat, waar en 

hoe evenals de benodigde middelen.  

 Per aanvraag wordt maximaal € 1.000,- toegekend. 

 Het bestuur van het SNF behoudt in alle gevallen, buiten deze bepalingen om, het recht om 

aanvragen gemotiveerd toe te kennen, c.q. af te wijzen. 

 Binnen een termijn van drie maanden na realisatie dient verantwoording plaats te vinden van het 

gebruik van de gelden. Indien uit de verantwoording blijkt dat de bijdrage van het SNF niet 

conform toekenning is besteed, behoudt het SNF zich het recht voor het bedrag terug te vorderen. 

 In alle uitingen rondom het project zal, in woord en met gebruikmaking van het logo, de 

betrokkenheid van het SNF als medefinancier zichtbaar zijn. Het logo van het SNF is te 

downloaden via www.scouting.nl. 

 Na realisatie ontvangt het SNF graag een foto met een begeleidend artikel ter publicatie in diverse 

media. 

 

Algemeen 

 Het SNF zal bij elke aanvraag op korte termijn een reactie geven. 

 De informatie over het Scouting Nederland Fonds en het aanvraagformulier zijn te vinden op 

www.scouting.nl bij Financiën – Subsidies & fondsen – Scouting Nederland Fonds. 

http://www.scouting.nl/

