JANTJES SCOUTING FONDS CRITERIA
Het scoutinggebouw en de buiten(speel)ruimte zijn onmisbaar voor de scoutingactiviteiten. Daar kunnen
de leden lekker ravotten, belangrijk in het leven van kinderen. Een bijdrage uit het Jantjes Scouting Fonds
kan worden aangevraagd voor duurzame investeringen m.b.t. nieuw- en verbouwprojecten en het
innoveren of opknappen van de buiten(speel)ruimte.

INHOUD JANTJES SCOUTING FONDS
Van 2021-2024 is er per jaar € 30.000 beschikbaar voor scoutinggroepen die een aanvraag doen bij het
Jantjes Scouting Fonds. € 20.000 per jaar voor nieuw-/ verbouwprojecten en € 10.000 per jaar voor het
opknappen van de buiten(speel)ruimte.
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het fonds neemt de scoutinggroep al minimaal drie
jaar deel aan de Jantje Beton Collecte. Of stemt toe bij honorering minimaal drie jaar deel te gaan
nemen aan de Collecte (met minimaal een gemiddelde opbrengst van € 800).

BEPALINGEN FONDS
Een scoutinggroep/-regio kan in 2021-2024 eenmalig een bedrag toegekend krijgen op één van de
thema’s. Zo kunnen zoveel mogelijk scoutinggroepen worden ondersteund. Het is door de beperkte
financiële middelen misschien niet mogelijk om alle aanvragen te honoreren. Is het subsidiepotje voor het
jaar waarin de aanvraag wordt gedaan op, dan worden volledige aanvragen meegenomen naar het
daaropvolgende jaar. Projecten die beter passen bij de missie van Jantje Beton krijgen voorrang en
maken een grotere kans om gehonoreerd te worden.

THEMA’S VAN HET FONDS
Er zijn algemene voorwaarden die voor alle aanvragen gelden. Daarnaast gelden er voor de twee thema’s
aparte voorwaarden. Die staan onder de volgende twee koppen beschreven. Lees goed wat er per thema
bij een aanvraag wordt verwacht. Zo kan deze snel beoordeeld worden.
Opknappen buiten(speel)ruimte
Voor het opknappen van de buiten(speel)ruimte is het van belang dat het project van duurzame aard is en
geen betrekking heeft op roerende zaken. Hieronder een paar voorbeelden om een idee te krijgen.
Wat valt er wel onder: boomhut, overkapping, grasveld, speeltoestel, vlaggenmast, kampvuurkuil
Wat valt er niet onder: fietsenstalling, speelevenement, werkplaats, boten, aanhanger, speelmaterialen
De hoogte van het aan te vragen bedrag is afhankelijk van de totale kosten van het project. Het maximale
bedrag dat kan worden aangevraagd is € 500. Dit bedrag is maximaal 50% van de totale projectkosten. Bij
een overschot aan aanvragen kan het maximale bedrag worden verlaagd naar € 250. Daarnaast krijgen in
dat geval de aanvragen die het meest betrekking hebben op spelen voorrang.
Aan de hand van een projectbeschrijving met financieringsplan wordt de aanvraag beoordeeld. Beschrijf
hierin duidelijk wat er aan het terrein van de scouting wordt verbeterd. En hoe dit bijdraagt aan de
activiteiten voor de jeugdleden. Onderbouw tevens de totale kosten van het project en hoe het project
wordt gefinancierd (eigen financiering, medefinanciers etc.).

Nieuw-/verbouwprojecten
Voor het aanvragen van een tegemoetkoming voor nieuw- of verbouwprojecten gelden dezelfde criteria als
bij het Scouting Nederland Fonds. Er moeten verschillende stappen doorlopen worden, beginnend met het
inschakelen van een accommodatieconsulent. De voorwaarden verschillen van het Scouting Nederland
Fonds alleen op het punt van deelname aan de Jantje Beton Collecte. (zie inhoud Jantjes Scouting Fonds)
De voorwaarden van het Scouting Nederland Fonds voor nieuw- en verbouwprojecten staan beschreven op
www.scouting.nl > Ondersteuning - Financiën – Subsidies & fondsen – Scouting Nederland Fonds. Voor
Jantjes Scouting Fonds gelden alleen de voorwaarden m.b.t. nieuw- en verbouwprojecten.

NA TOEKENNING
Super, het project kan worden gerealiseerd en de kinderen gaan spelen. Na realisatie ontvangt het
Scouting Nederland Fonds een foto met een begeleidend artikel. Dit artikel is geschikt om te publiceren op
de website of in de nieuwsbrieven van Jantje Beton en Scouting Nederland. Jantje Beton wil graag als
medefinancier zichtbaar zijn. In alle uitingen rondom het project zal, in woord en met gebruikmaking van
het logo, de betrokkenheid van Jantje Beton zichtbaar zijn. Het logo van Jantje Beton is te downloaden via
jantjebeton.nl/pers












ALGEMENE VOORWAARDEN
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 dienen de
gevraagde bijlagen meegestuurd te worden.
De aanvraag dient te 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 dient verantwoording plaats te vinden van het gebruik
van de gelden. Indien blijkt dat de bijdrage van het Jantjes Scouting Fonds niet conform toekenning is
besteed, behoudt het Scouting Nederland Fonds zich het recht voor het bedrag terug te vorderen.

AANVRAAG INDIENEN
Gebruik het Jantjes Scouting Fonds aanvraagformulier, voeg alle gevraagde bijlagen toe en stuur deze naar
het Scouting Nederland Fonds. Het aanvraagformulier is te vinden op www.scouting.nl
> Ondersteuning - Financiën – Subsidies & fondsen – Scouting Nederland Fonds
De aanvragen worden door het Scouting Nederland Fonds binnen drie maanden beoordeeld. Alleen
volledige aanvragen worden in behandeling worden genomen.
Aanvragen kunnen tot uiterlijk 30 september 2024 worden ingediend.

