Subsidiemogelijkheden en fondsen

Fonds Els Gout-van Eek
Je bent als groep al een tijdje bezig met een leuk project, maar je loopt een beetje vast omdat de
ideeën niet meer zo spankelend zijn. Je weet echter dat ze in Frankrijk een kamp organiseren met
veel activiteiten op het gebied van jouw project. Maar hoe kom je daar?
of
Je hebt het wel gehad met al dat studeren en je besluit er een paar maanden tussenuit te gaan.
Omdat je echter niet zomaar wilt reizen, besluit je als vrijwilliger op een Scoutingkamp in Amerika te
gaan werken. Maar hoe komt je aan geld voor je ticket?
Het Fonds Els Gout-van Eek
Het Fonds Els Gout-van Eek is een fonds van Scouting Nederland dat is bedoeld om internationale
uitwisseling van Scouts in de leeftijd van 14 tot 25 jaar te bevorderen. Iedere Nederlandse Scout in die
leeftijdscategorie kan een aanvraag doen voor een bijdrage uit dit fonds om de kosten van een
internationale uitwisseling te dekken. Om voor financiering in aanmerking te komen, moet aan een
aantal voorwaarden worden voldaan.
Voorwaarden
Een internationale Scoutinguitwisseling komt alleen in aanmerking voor financiering uit het Fonds Els
Gout-van Eek als de uitwisseling voldoet aan alle volgende voorwaarden:
 de aanvraag voor financiering moet worden ingediend door de Scout die de uitwisseling gaat
doen. Is de aanvrager jonger dan 18 jaar, dan dient ook een ouder/voogd de aanvraag te
ondertekenen;
 de aanvrager mag op het moment van de uitwisseling niet jonger zijn dan 14 jaar en niet
ouder dan 25 jaar;
 de aanvrager moet op het moment van aanvragen, tot minstens een jaar ná de uitwisseling,
lid zijn en blijven van Scouting Nederland;
 de uitwisseling is gericht op de persoonlijke vorming en ontwikkeling van de aanvrager: de
uitwisseling dient een educatief karakter te hebben;
 de aanvrager gaat de kennis en ervaring die door de uitwisseling zijn opgedaan, uitdragen
binnen Scouting Nederland;
 er dient sprake zijn van een internationale uitwisseling;
 de aanvrager betaalt zelf minstens 50% van de totale reis- en verblijfskosten en toont dit van
tevoren aan;
 na afloop van de uitwisseling dient de aanvrager een inhoudelijk en financieel verslag te
verstrekken.
 er kan geen aanvraag worden gedaan voor een bijdrage in kosten voor deelname aan een
(internationale) landelijke ledenactiviteit van Scouting Nederland.
 wanneer men een aanvraag doet bij het Fonds Els Gout-van Eek kan men niet voor hetzelfde
project tegelijkertijd een beroep doen op het Fonds Ontwikkelingssamenwerking.
De aanvraag
 Aanvragen van een bijdrage uit het Fonds Els Gout-van Eek kan door het invullen van het
aanvraagformulier in de bijlage.
 Het aanvraagformulier moet vóór 1 mei of vóór 1 november worden ingezonden naar Scouting
Nederland, postbus 210, 3830 AE Leusden.
 Alleen aanvraagformulieren die volledig zijn ingevuld, worden in behandeling genomen.
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Beoordeling van de aanvragen wordt twee keer per jaar gedaan door het Landelijk Bestuur van
Scouting Nederland, aan de hand van de hierboven genoemde voorwaarden. Houd er rekening
mee dat de behandeling van een aanvraag een paar maanden kan duren.
De bijdragen worden gefinancierd uit de jaarlijkse rentebaten van het Fonds Els Gout-van Eek.
Aangezien dit bedrag beperkt is, kan het zijn dat niet alle aanvragen worden gehonoreerd of dat
slechts een deel van de aangevraagde bijdrage 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.

Het Fonds Els Gout-van Eek is in het leven geroepen door dhr. Gout, ter nagedachtenis aan zijn
vrouw Anna Elisabeth Gout-van Eek.
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Aanvraagformulier Fonds Els Gout-van Eek
Dit aanvraagformulier vóór 1 mei of vóór 1 november insturen naar Scouting Nederland, Secretariaat
Internationale Zaken, Postbus 210, 3830 AE Leusden. 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.

Indiener
Achternaam

Lidmaatschapsnummer

Voornamen
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon privé

Werk

E-mail
Geboortedatum
Functie binnen Scouting
Bank-/girorekening

De uitwisseling
Datum uitwisseling: van

tot

Land(en) van bestemming

Indien de bestemming van de uitwisseling een kamp of seminar is:
Naam kamp/seminar

__________

Plaats en land
Datum
Georganiseerd door
Aantal deelnemers

Indien de bestemming van de uitwisseling een andere activiteit is:
Omschrijving activiteit

________
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________________________________________

Gegevens contactpersoon / organisatie in het land van bestemming
Naam organisatie
Naam contactpersoon
Adres
Plaats en land
Telefoon
Fax
E-mail

Het doel van de uitwisseling
Beschrijf zo nauwkeurig mogelijk het doel van de uitwisseling

Wat is de educatieve waarde van de uitwisseling voor de indiener:
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Wat is de waarde van de uitwisseling voor Scouting Nederland/regio/groep:

Financiën
Graag op een apart blad gespecificeerd aangeven wat de reële te verwachten reis- en verblijfskosten zijn en voor welk deel van
de kosten een bijdrage uit het Fonds Els Gout-van Eek wordt gevraagd, maximaal 50% van het totaal.

Dit formulier is naar waarheid ingevuld.

Naam indiener
Datum
Handtekening

Indien de indiener jonger is dan 18 jaar:
Naam ouder / voogd
Datum
Handtekening

Akkoord voorzitter groep/regio/landelijk team waartoe de indiener behoort:
Naam
Datum
Handtekening

© Scouting Nederland, oktober 2017

Lidmaatschapsnummer

