Subsidiemogelijkheden en fondsen

Fonds ontwikkelingssamenwerking
Je partnergroep in Tsjechië besluit hun blokhut toegankelijk te maken voor gehandicapte Scouts. Daar
is alleen een hoop geld voor nodig en jouw Scoutinggroep besluit een handje te helpen.
of
Het district in Zuid-Afrika, waar jouw regio al een tijdje contact mee heeft, wil een Scoutinggroep
oprichten bij een centrum voor straatkinderen. Dat lukt echter niet zonder een startkapitaaltje. Je regio
wil erg graag iets bijdragen, maar dan nog is er niet genoeg geld.
Het Fonds Ontwikkelingssamenwerking
Het Fonds Ontwikkelingssamenwerking is een fonds van Scouting Nederland, dat bedoeld is voor de
medefinanciering van kleinschalige projecten van Scouting en Guiding in ontwikkelingslanden en
landen in Oost-Europa. Aanvragen voor financiering van deze projecten kunnen gedaan worden door
Nederlandse groepen en/of regio’s
Dat lijkt op het eerste gezicht misschien moeilijk en veel werk. Als je echter toch al van plan was om
een samenwerkingsproject te gaan doen, dan is dit een mogelijkheid om financiering te vinden.
Doelen van het fonds
 het bevorderen van samenwerkingsprojecten en partnerships tussen Nederlandse
Scoutinggroepen en –regio’s met Scouting en Guiding in het buitenland;
 het ondersteunen van de ontwikkeling van Scouting en Guiding in landen waar dat nodig is;
 het bevorderen van de bewustwording van Nederlandse Scouts over de problematiek in
ontwikkelingslanden.
Voorwaarden
Een samenwerkingsproject komt alleen in aanmerking voor financiering uit het Fonds
Ontwikkelingssamenwerking als het project voldoet aan alle volgende voorwaarden:
 het project moet bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van het fonds;
 het project moet bijdragen aan de bewustwording binnen Scouting Nederland over de
problematiek in ontwikkelingslanden. Dat klinkt ingewikkeld, maar als je bijvoorbeeld je hele
Scoutinggroep betrekt bij het project en ook nog eens bij een regio-activiteit met een
informatiestand de andere scouts in de regio vertelt waar je mee bezig bent, dan heb je al
bijgedragen aan die bewustwording;
 het project moet gericht zijn op een duurzame ontwikkeling. Dat wil zeggen dat er na afloop van
het project sprake moet zijn van een blijvende verbetering van de situatie;
 het project moet gericht zijn op de ontwikkeling van Scouting en Guiding op lokaal niveau in
ontwikkelingslanden en landen in Oost-Europa;
 het project moet worden aangevraagd door een Nederlandse Scoutinggroep of -regio;
 er moet sprake zijn van medefinanciering van het project. Dat wil zeggen dat een aanzienlijk deel
van het project gefinancierd wordt door een andere bron dan het Fonds
Ontwikkelingssamenwerking;
 na afloop van het project dienen de aanvragers een inhoudelijk en financieel verslag te
verstrekken aan de beheerders van het Fonds Ontwikkelingssamenwerking.
 Wanneer men een aanvraag doet bij het Fonds Ontwikkelingssamenwerking kan men niet voor
hetzelfde project tegelijkertijd een beroep doen op het Fonds Els Gout-van Eek.
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De aanvraag
Aanvragen van een bijdrage uit het Fonds Ontwikkelingssamenwerking kan door het invullen van het
aanvraagformulier Fonds Ontwikkelingssamenwerking in de bijlage.
 Het aanvraagformulier moet vóór 1 mei of vóór 1 november worden ingezonden naar Scouting
Nederland aan internationaal@scouting.nl.
 Alleen aanvraagformulieren die volledig zijn ingevuld, worden in behandeling genomen.
 Beoordeling van de aanvragen wordt twee keer per jaar gedaan door het Landelijk bestuur,
aan de hand van de hierboven genoemde voorwaarden. Houd er rekening mee dat de
behandeling van een aanvraag een paar maanden kan duren. Stuur je aanvraag daarom ruim
van tevoren in.
 Projecten waarover aan de buitenlandse partner al toezeggingen zijn gedaan of waarmee al is
begonnen, komen niet in aanmerking voor een bijdrage.
 De projecten worden gefinancierd uit de jaarlijkse rentebaten van het Fonds
Ontwikkelingssamenwerking. Het Landelijk bestuur beslist over alle aanvragen binnen de
beschikbare middelen. Aangezien deze beperkt zijn, kan het zijn dat niet alle aangevraagde
projecten worden gefinancierd, of dat slechts een deel van het gevraagde bedrag wordt
toegewezen.
 Indieners van aanvragen die niet zijn geaccepteerd, krijgen een bericht van afwijzing.
 Indieners van aanvragen die wel zijn geaccepteerd, krijgen een contract waarin de afspraken
tussen de beheerders van het fonds en de aanvragers worden vastgelegd.
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Aanvraagformulier Fonds Ontwikkelingssamenwerking
Dit aanvraagformulier vóór 1 mei of vóór 1 november insturen naar Scouting Nederland, Secretariaat
Internationale Zaken, Postbus 210, 3830 AE Leusden of aan internationaal@scouting.nl.
Het is belangrijk dit formulier zo nauwkeurig mogelijk in te vullen. Mocht daarvoor onvoldoende ruimte
zijn, dan kunnen extra bladen worden toegevoegd als hiernaar duidelijk verwezen wordt op dit
formulier.
Gegevens indiener
Achternaam

Lidmaatschapsnummer

Voornamen
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon privé

Werk

E-mail:
Geboortedatum
Functie binnen Scouting
Namens groep/regio
Bank-/girorekening

Gegevens buitenlandse partner
Naam organisatie
Naam contactpersoon
Adres
Plaats en land
Telefoon
Fax
E-mail
Functie in Scouting/Guiding

Samenwerkingsrelatie
Beschrijf kort de achtergrond van de samenwerkingsrelatie tussen de Nederlandse groep of regio en de buitenlandse partner:
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Het project
Naam van het project:
Aantal betrokkenen in Nederland
Aantal betrokkenen bij de partner

Beschrijving
Geef een korte beschrijving van het project:

Doel
Geef aan wat u wilt bereiken met het project:

Ontstaan
Geef aan hoe het project is ontstaan:
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Aandeel partner
Geef aan wat het aandeel van de buitenlandse partner is in het project:

Looptijd
Geef aan wat de tijdsplanning is voor het project:

Bewustwording in Nederland
Geef aan hoe uw groep/regio betrokken is bij het project en hoe gewerkt wordt aan een vergroting van de bewustwording
binnen Scouting Nederland voor de problematiek in ontwikkelingslanden en landen in Oost-Europa:
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Financiën
Graag een apart blad bijvoegen met:
1.

De begroting van het project (specificaties zijn noodzakelijk).

2.

Het deel van de kosten zelf bijeengebracht wordt en de manier waarop dat wordt gedaan.

3.

De eventuele bijdrage van andere externe financiers en de manier waarop deze financiering verkregen is/wordt.

Ondertekening
Dit formulier is naar waarheid ingevuld.
Naam indiener
Datum
Handtekening

Naam bestuurslid groep/regio
(anders dan de indiener)
Datum
Handtekening
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Lidmaatschapsnummer

