Beoordelingscriteria Coöperatiefonds
1.

Het project sluit aan bij de thema’s Economische vitaliteit, Duurzaamheid, Leefbaarheid en
Financiële educatie. Het resultaat komt hierbij (in)direct ten goede aan de lokale samenleving

2.

Alleen organisaties in ons werkgebied (gemeenten Haren, Groningen, Hoogezand-Sappemeer,
Slochteren, Veendam en de plaatsen Muntendam en Nieuwe Pekela) komen in aanmerking,
projecten moeten betrekking hebben op het werkgebied

3.

De aanvrager moet een organisatie zijn of een organisatie vertegenwoordigen. Elke aanvraag
wordt op zich beoordeeld; een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig project kan dus nooit
een maatstaf zijn voor een andere aanvraag

4.

Projecten zijn gericht op een doelgroep of op een groot deel van een doelgroep. Ze vallen
binnen de normen en waarden van de gemeenschap en mogen niet in strijd zijn met de
uitgangspunten van de Rabobank. Het initiatief levert in grote mate toegevoegde waarde aan
de samenleving

5.

Het initiatief komt tot stand door of leidt tot samenwerking van meerdere partijen. Het project
bewijst dat je samen meer bereikt dan alleen. Door samenwerking is er sprake van een
versterkende rol voor de economie (mensen, buurt, dorp, regio, bedrijven, sector, werkgebied)
ÆEen aandeel in elkaar

6.

Het project mag geen maatschappelijk discutabele organisatie of conflictgevoelig onderwerp
betreffen

7.

De organisatie moet professioneel en betrouwbaar zijn

8.

De organisatie is in principe een bancaire relatie

9.

Aan het project of de organisatie mogen geen commerciële doelstellingen en mag geen
winstoogmerk verbonden zijn

10. Voor een positief besluit moet een project met grote waarschijnlijkheid op korte termijn
uitvoerbaar zijn. Verzoeken die nog in de ideeënfase zitten, vallen buiten het fonds. Natuurlijk
staat het ons vrij om de aanvrager(s)te adviseren hoe ze hun verzoek concreter kunnen maken

11. Projecten die redelijkerwijs thuishoren in de jaarbegroting van de aanvragende organisatie,
komen niet in aanmerking

12. Het Coöperatiefonds behandelt alleen volledige verzoeken. Bij toekenning van een donatie kan
het fonds aanvullende voorwaarden stellen

13. Bij toekenning van een donatie is de ontvanger verplicht om na afloop van het project aan de
bank verslag te doen over het resultaat. De ontvanger dient een bestedingscontrole door de
bank toe te staan op de toegezegde donatie

14. Het Coöperatiefonds verstrekt over het algemeen geen bijdragen van 100%. De aanvrager
draagt zelf een deel van de kosten of haalt een substantieel deel uit andere bronnen. De
bijdrage beperkt zich tot een eenmalige uitkering

15. Het fonds neemt geen aanvragen in behandeling voor projecten die al zijn gerealiseerd.

