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Scouting Nederland Fonds 

Voorwaarden 

 

 
 

De doelstelling van het Scouting Nederland Fonds (SNF) is de Vereniging Scouting Nederland 

financieel te ondersteunen en continuïteit te garanderen bij eventuele calamiteiten. Het SNF genereert 

hiervoor enerzijds geld en waarborgt anderzijds dat voldoende vermogen aanwezig is om in geval van 

calamiteiten de vereniging te kunnen ondersteunen. 

 

Het onderdeel Fonds voor groepen en regio’s 

Een deel van het SNF is bestemd voor aanvragen door Scoutinggroepen en -regio’s voor projecten op 
groeps-en regioniveau. De inkomsten hiervoor worden gevormd door bijdragen van donateurs en 
andere opbrengsten van het Scouting Nederland Fonds. 
Groepen en regio’s kunnen een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming uit het ‘Fonds voor 
groepen en regio’s’ op drie thema’s: nieuw- of verbouw, vernieuwende projecten of calamiteiten. 
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het fonds moet de groep deelgenomen hebben aan 
de Scouting Nederland loterij en/of deelnemen aan de Grote Clubactie, verschillende stappen 
doorlopen, zoals het inschakelen van een accommodatieconsulent van Scouting Nederland aan het 
begin van het traject. De betrokkenheid van een accommodatieconsulent geeft meerwaarde door de 
kennis en kunde die hij inbrengt, dit voorkomt tussentijdse bijsturing wat altijd kostenverhogend werkt. 
Planmatig (groot) onderhoud valt niet onder nieuw- en verbouw en komt niet in aanmerking voor een 
bijdrage uit het Fonds. 

 
Nieuw-of verbouw 

Het bouwproces bestaat uit zes fases die stap voor stap doorlopen dienen te worden. Een stap 

overslaan leidt snel tot verkeerde keuzes, waardoor er een verhoging van de kosten zal gaan 

optreden, zowel tijdens de bouw en, nog veel belangrijker, tijdens de exploitatie. 

De zes fases zijn: 

1) Initiatief met als resultaat het Programma van Eisen (PvE). 

2) Programma met als resultaat een Voorlopig Ontwerp (VO). 

3) Planvorming met als resultaat het Definitief Ontwerp (DO). 

4) Uitwerking met als resultaat de aanbestedingsstukken (Bestek) en aanvraag 

Omgevingsvergunning. 

5) Uitvoering met als resultaat de oplevering van het gebouw. 

6) Gebruik, deze fase duurt het langst, waarbij de kosten voor de instandhouding elk jaar in de 

exploitatie terugkomen. 

Zie ook bijlage 3 van de Blokhutwijzer: Het bouwproces in vogelvlucht. 

 

Hoe verder het proces is doorlopen, hoe moeilijker (en kostbaarder) het is om wijzigingen in het 

ontwerp door te voeren. 

Eén van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage van het SNF ten behoeve van 

nieuw- of verbouw, is dat er een accommodatieconsulent (AC) van Scouting Nederland vanaf de 

initiatieffase in het proces meekijkt en advies geeft. Het voordeel hiervan is dat de adviezen van de 

AC, waarmee het ontwerp geoptimaliseerd kan worden, vanaf het begin meegenomen worden.  

Het advies van de AC, een deskundige op het gebied van bouwkunde, is waardevol; onnodige kosten 

en risico’s worden vermeden, kansen worden benut. De bijdrage vanuit het SNF is dan ook een 

tegemoetkoming in de nieuw- en verbouwkosten.  

 

Zodra de fase Planvorming is afgerond en het DO beschikbaar is, geeft de AC een pre-advies, waarbij 

hij of zij ook kijkt naar de financiering van het plan en of de groep in voldoende mate financieel gezond 

is. 
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De definitieve aanvraag wordt aan het einde van de fase Uitwerking gedaan. De AC toetst dan of de 

aandachtspunten vanuit het pre-advies in het ontwerp verwerkt zijn en of de financiering sluitend is. 

 

Het thema nieuw- en verbouw geldt voor: 

• Scoutinggebouwen en wachtschepen. 

• Groepen en regio’s die meedoen aan de Nationale Scoutingloterij. 

 

Vernieuwende projecten (niet zijnde nieuwbouw) 

Vernieuwende projecten zijn projecten die: 

• bijdragen aan de doelstelling van Scouting en/of de invulling van het meerjarenbeleid van 

Scouting Nederland. 

• niet voorzien zijn in reguliere activiteiten, geen normale exploitatie vormen of waarbij 

structurele financiering niet noodzakelijk is. 

 

Calamiteiten 

Bij calamiteiten geldt dat deze redelijkerwijze 

• niet voorzien of voorkomen konden worden. 

• niet afdoende door een verzekering of met een voorziening afgedekt konden worden. 

 

Bepalingen Fonds groepen en regio’s 

Er zijn ongeveer 1.000 Scoutinggroepen in Nederland en er zijn 45 regio’s. Het is daardoor niet 

mogelijk om alle aanvragen te honoreren. Om een goede afweging te maken, zijn er voorwaarden 

opgesteld. Dit zijn algemene voorwaarden die voor alle aanvragen gelden, en specifieke 

voorwaarden per thema. Alle aanvragen worden aan deze voorwaarden getoetst. 

Projecten die beter passen binnen het meerjarenbeleid van de vereniging, maken een grotere kans 

om te worden gehonoreerd. Ook geldt dat, hoe specifieker de ingediende informatie is, hoe sneller 

een antwoord kan worden verwacht. Als een aanvraag niet compleet ingediend wordt, zal eerst de 

ontbrekende informatie gevraagd worden, voor het in behandeling nemen. 

Lees dus goed wat er bij een aanvraag precies wordt verwacht. 

 
Algemene voorwaarden 

• Onder ‘Aanvrager’ wordt verstaan: de organisatie 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. 

Bij het aanvraagformulier dienen de aangegeven bijlagen meegestuurd te worden. 

• Alleen volledig ingediende aanvragen worden in behandeling genomen. 

• De aanvraag voldoet aan de doelstellingen en bepalingen van het “Fonds groepen en regio’s”. 

• Het SNF stelt jaarlijks een maximum uit te keren bedrag vast. Aanvragen die het maximale 

bedrag overschrijden, worden voor dat lopende jaar afgewezen en overgeheveld naar het 

volgende kalenderjaar. De afhandeling vindt op volgorde van binnenkomst plaats. 

• Voor hetzelfde project kan een beroep gedaan worden via een aanvraag bij het Scouting 

Nederland Fonds en bij het Jantjes Scouting fonds. 

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

aangegaan. 

• Een aanvrager kan maximaal eenmaal per drie jaar een bedrag uit het SNF toegekend 

krijgen. 

• In principe wordt er per aanvraag maximaal € 5.000,- toegekend. 

• De aangevraagde tegemoetkoming mag niet hoger zijn dan 50% van de begroting van het 

project. 
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• Het bestuur van het SNF kan in voorkomende gevallen besluiten om bij uitzondering een 

hoger bedrag uit te keren dan het maximum dat is bepaald. 

• De aanvragende organisatie is financieel gezond (levensvatbaar). 

• Bij de afweging over de toekenning van een bijdrage wordt ook het toekomstperspectief van 

de aanvragende organisatie meegenomen. 

• Indien het project, waarvoor steun is toegezegd, zowel inhoudelijk als financieel belangrijke 

wijzigingen ondergaat, dienen deze direct aan het SNF te worden meegedeeld. Wanneer de 

betreffende wijzigingen daartoe aanleiding geven, kan besloten worden de bijdrage 

dienovereenkomstig aan te passen. 

• De aanvrager heeft recent geparticipeerd in de Nationale Scoutingloterij en/of participeert in 

de Grote Clubactie. 

• 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. 

 

Specifieke voorwaarden bij nieuw en verbouw 

• De aanvraag dient tijdens het opstellen van het definitief ontwerp ingediend te worden. 

• De aanvrager levert een eigen financiële bijdrage aan het project. 

• De toekenning zal in verhouding liggen met de totale investering, zijnde 5% van de 

stichtingskosten (dit is het totale bedrag dat nodig is om de bouw te kunnen realiseren) met 

een maximum van € 5.000,-. 

• Het nieuw- of verbouwplan voldoet aan de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de 

Blokhutwijzer (te downloaden via www.scouting.nl). 

• De aanvraag is voorzien van het pre-advies van een AC van Scouting Nederland. 

 

Specifieke voorwaarden bij vernieuwende projecten 

• Het project kan geëvalueerd (gekwantificeerd) worden. 

• Het project draagt bij aan de doelstelling en/of de invulling van het meerjarenbeleid van 

Scouting. 

• In de aanvraag wordt aangegeven hoe het project voortgang krijgt in reguliere activiteiten. 

• De organisatie levert een eigen financiële bijdrage aan het project. 

• De organisatie dient een sluitend dekkingsplan in. 

 

Specifieke voorwaarden bij calamiteiten 

• De aanvrager levert een eigen financiële bijdrage aan het project. 

• De aanvrager maakt duidelijk wat de inspanningen zijn om een volgende calamiteit te 

voorkomen. 

• Calamiteiten die vallen onder de dekkingsvoorwaarden van een verzekering of waarvoor het 

gebruikelijk is een afdoende voorziening te treffen, worden niet in behandeling genomen. 

• Bij nieuw en verbouw als gevolg van een calamiteit dient ook aan de voorwaarden van ‘nieuw 

en verbouw’ te worden voldaan. 

 

  

http://www.scouting.nl/
http://www.scouting.nl/
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Algemeen 

• Het SNF zal per kwartaal de aanvragen behandelen en beoordelen, in ieder geval zal bij elke 

aanvraag binnen drie maanden een reactie worden gegeven.  

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

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

• Informatie over nieuw- en verbouw, de accommodatieconsulenten en de Blokhutwijzer is te 

vinden op www.scouting.nl bij Accommodaties & materiaal – Scoutinggebouwen – Nieuw- en 

verbouw. 

 
 


