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Subsidiemogelijkheden en fondsen 

 

Rabobank Coöperatiefonds 

 
 
Groepen die op zoek zijn naar financiële ondersteuning bij lokale maatschappelijke projecten kunnen 
ook terecht bij het ‘Coöperatiefonds’ van de lokale Rabobanken.  
 
Coöperatiefonds 
Iedere lokale bank heeft een eigen ‘coöperatiefonds’. Vanuit dit fonds ondersteunen de banken 
(kleinschalige) projecten die het culturele en maatschappelijke leven in hun werkgebied verbeteren. 
Dit zijn bijvoorbeeld projecten die de samenleving verrijken op het gebied van leefbaarheid, educatie, 
cultuur, zorg, welzijn en/of milieu. Voor Scoutinggroepen biedt dit fonds goede mogelijkheden om 
ondersteuning te vragen voor hun project.   
 
Aanvragen 
Om een aanvraag bij het fonds te doen moet je gebruik maken van de aanvraagformulieren van de 
lokale bank in de omgeving van jouw Scoutinggroep. Op de website van de betreffende lokale 
Rabobank lees je hoe het fonds werkt, welke projecten ondersteund worden en welke voorwaarden er 
zijn. Iedere lokale bank stelt zelf voorwaarden voor de projecten die ondersteund worden. Vaak is er 
ook een overzicht te vinden van projecten die in het verleden zijn gefinancierd. Websites van lokale 
Rabobanken zijn te vinden via www.rabobank.nl.  
 
Hoe werkt het 
Voordat je een aanvraag indient, is het belangrijk om goed naar de voorwaarden en voorbeelden te 
kijken die op de site genoemd worden. Op het aanvraagformulier wordt om verschillende gegevens 
gevraagd. Het gaat dan bijvoorbeeld om: 

 Omschrijving en doel van de aanvragende organisatie. 

 Beschrijving van het project waarvoor een financiële bijdrage, mensen, middelen of materialen 
wordt gevraagd. 

 Duidelijke vermelding van de gewenste financiële bijdrage (welk bedrag, het aantal mensen of 
middelen). 

 Doelgroep voor het project en het voordeel voor deze doelgroep. 

 De periode waarin het project plaatsvindt. 

 Een begroting van de inkomsten en uitgaven van het project. 

 De naam en het adres van de organisatie, de rechtsvorm, het inschrijfnummer KvK (indien 
aanwezig), de gegevens van de voorzitter en van  contactperso(o)n(en). 

 
Tips 

 Vaak zijn er jaarlijks meerdere momenten waarop aanvragen beoordeeld worden.  

 Heb je vragen, neem dan zeker even contact op met je lokale Rabobank. 

 Zorg dat je de aanvraag doet voor dat het project start. Dit is vaak een voorwaarde. 

 Laat je aanvraag eens lezen door iemand die niks met Scouting te maken heeft. Snapt hij/zij 
wat jullie willen vertellen en waarom je ondersteuning nodig hebt? 

 
 
 
 
NB: Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er 
inmiddels nieuwe regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wet- en regelgeving is bepalend. Aan deze informatie 
kunnen geen rechten worden ontleend. 

http://www.rabobank.nl/

