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Informatie Maritiem Scouting Fonds  

 

 
 

 

Er op uit met je lelievlet, wind in de zeilen, genieten van de stilte op het water, uitdagende 

(en veilige) activiteiten met je medescouts ondernemen….. De samenwerkende maritieme 

fondsen leveren hier graag een bijdrage aan omdat ze er in geloven dat liefde voor het water 

en de maritieme sector al op jonge leeftijd begint. Daarom stellen ze voor 2022 een bedrag 

beschikbaar waarmee water gerelateerde investeringen van lokale scoutinggroepen 

ondersteund kunnen worden. Een bijdrage uit het Scouting Maritiem Fonds kan worden 

aangevraagd voor duurzame investeringen in materialen aan boord, veiligheidsmaterialen 

voor op het water of de vloot. 

 

Maritiem Scouting Fonds  

In 2022 is € 30.000 beschikbaar voor waterscoutinggroepen die een aanvraag doen bij het 

Maritiem Scouting Fonds, onderdeel van het Scouting Nederland Fonds. Dit bedrag is 

beschikbaar gesteld door de samenwerkende maritieme fondsen; Vaderlandsch Fonds ter 

Aanmoediging van ’s-Lands Zeedienst, Stichting Helden der Zee-Fonds ‘Dorus Rijkers’, 

Stichting Ondersteuningsfonds NISS en het Admiraal van Kinsbergenfonds.  

 

Bepalingen Fonds 

Een waterscoutinggroep kan in 2022 eenmalig een bedrag toegekend krijgen. Zo kunnen   

scoutinggroepen  ondersteund worden met een financiële bijdrage voor duurzame 

investeringen. Het is door de beperkte financiële middelen misschien niet mogelijk om alle 

aanvragen te honoreren.  

 

Waarvoor kan ik een aanvraag indienen? 

Voor de maritieme fondsen is het belangrijk dat waterscouts op een speelse en 

vriendschappelijke wijze worden geënthousiasmeerd voor de maritieme wereld, door met 

elkaar het water en water gerelateerde activiteiten te verkennen. 

Het fonds is bedoeld voor aanvragen vanuit lokale waterscoutinggroepen om de activiteiten 

op en rond het water op een leuke en veilige manier te kunnen organiseren. Denk hier 

bijvoorbeeld ook aan aanvragen in het kader van de Nautisch Technische Richtlijnen.   

Hieronder een paar voorbeelden om een idee te krijgen: onderdelen van de boot - vlet of 

kano, riemen of peddels, waterspel materialen, zwemvest of reddingsvest, overige 

veiligheidsmaterialen, waterdichte tas of ton, waternavigatie, boten- kano’s of vletten 

 

Het fonds ondersteunt geen activiteiten, trainingen of evenementen. Ook vastgoed 

(gebouwen, wachtschepen, steigers en havens) valt buiten de subsidiemogelijkheden.  

 

De hoogte van het aan te vragen bedrag is afhankelijk van de totale kosten. Het maximale 

bedrag per groep dat kan worden aangevraagd is € 1500,-. Dit bedrag is maximaal 50% van 

de totale investeringskosten. Aan de hand van een beschrijving van de investering, met 

financieringsoverzicht, wordt de aanvraag beoordeeld. Beschrijf hierin duidelijk wat de 

investering inhoudt en waarom de groep een aanvraag doet. Geef een overzicht van de 
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totale kosten van de investering en hoe deze wordt gefinancierd (eigen financiering, 

medefinanciers etc.).   

 

Toekenning 

Super, de investering kan worden gerealiseerd en de scouts gaan het water op. Na realisatie 

ontvangt het Maritiem Scouting Fonds graag een foto waarop de scouts actief zijn met de 

aangeschafte materialen. De foto moet geschikt zijn om eventueel te publiceren op de 

website of in de nieuwsbrieven van de Maritieme fondsen en Scouting Nederland 

(toestemming van herkenbare personen of onherkenbare personen). De samenwerkende 

maritieme fondsen willen graag op deze manier als medefinancier zichtbaar zijn.   

 

Algemene voorwaarden 

• Aanvragen voor een bijdrage uit het Maritiem Scouting Fonds worden ingediend bij 

het Scouting Nederland Fonds; 

• 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. Ook dient de gevraagde bijlage meegestuurd te worden;  

• De aanvraag moet zijn ingediend, voordat de uitvoering is gestart c.q. verplichtingen 

zijn aangegaan;  

• Het bestuur van het Scouting Nederland Fonds behoudt in alle gevallen, buiten de 

criteria en bepalingen om, het recht om aanvragen gemotiveerd toe te kennen, c.q. af 

te wijzen;  

• Binnen een termijn van drie maanden na realisatie ontvangt het Scouting Nederland 

Fonds graag  een foto van scouts en de investering waaruit blijkt dat de bijdrage 

besteed is. Zie verder onder ‘Toekenning’ over de voorwaarden van de foto. 

• Indien blijkt dat de bijdrage van het Maritiem Scouting Fonds niet conform toekenning 

is besteed, behoudt het Scouting Nederland Fonds zich het recht voor het bedrag 

terug te vorderen.  

 

Indienen van een aanvraag 

• Gebruik het Maritiem Scouting Fonds aanvraagformulier. Voeg alle gevraagde 

bijlagen toe en mail deze naar het Scouting Nederland Fonds. Het aanvraagformulier 

is te vinden op www.scouting.nl > Ondersteuning - Financiën – Subsidies & fondsen – 

Scouting Nederland Fonds  

• per e-mail naar: snfaanvragen@scouting.nl 

• De aanvragen worden door het Scouting Nederland Fonds binnen drie maanden 

beoordeeld. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling  genomen.  

• Aanvragen kunnen tot uiterlijk 30 november 2022 worden ingediend. 

• Voor vragen over de aanvraag kun je mailen naar de Maritiem Scouting Fonds 
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