Rabobankfonds
Voorwaarden en Procedure
(op hoofdlijnen)

Je hebt een maatschappelijk project die de leefbaarheid in de regio blijvend verbetert. Hiervoor wil je een
aanvraag indienen bij het Rabobankfonds Maas en Waal - Oost Betuwe.
Het fonds ondersteunt binnen haar financiële kaders initiatieven gericht op het stimuleren van welvaart en
welzijn in het werkgebied van onze bank. Dit werkgebied is geduid in de marktgebieden Oost Betuwe & Maas
en Waal of het gebied als geheel. Hieronder lees je op hoofdlijnen waar jouw project aan moet voldoen en
hoe je de aanvraag indient. Heb je daarna nog vragen? Mail ons via communicatie.GEZ@Rabobank.nl.

De commissie Rabobankfonds
De commissie bestaat uit minimaal vier leden van de ledenraad en wordt benoemd door de ledenraad. Er wordt bij het
samenstellen van de commissie gestreefd naar een representatieve vertegenwoordiging van de leden in het werkgebied. De
commissie komt 4x per jaar bij elkaar voor de beoordeling van aanvragen.

Voorwaarden
l

De aanvrager is een rechtspersoon in de vorm van een vereniging, stichting of coöperatie en bij voorkeur

rekeninghouder bij Rabobank.
l

Het doel en/of de activiteiten van de aanvraag valt buiten wat algemeen geacht wordt te behoren tot de normale

financiering van de aanvragende organisatie.
l

Initiatieven dienen aan te sluiten bij de maatschappelijke ambitie van de bank op de thema's Duurzaam Wonen,

Duurzaam Ondernemen, Banking4Food, Financieel Gezond Leven, Energietransitie en Versterken van Lokale Gemeenschappen
van onze bank.
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l

De aanvraag richt zich op een incidenteel project. Opeenvolging van meerdere aanvragen vanuit dezelfde aanvrager is

alleen mogelijk indien de aanvrager daar een duidelijke argumentatie voor heeft. De commissie beslist o.b.v. deze argumenten.
l

De aanvraag is volledig: aanvraagformulier (doel, activiteit, eigen inbreng, andere financiers, doorlooptijd, gevraagde

bijdrage), omschrijving van het project, begroting en offertes zijn bijgevoegd.
l

De aanvrager levert een aantoonbaar redelijke inspanning om te komen tot een kwalitatieve aanvraag en heeft

aantoonbaar alle mogelijkheden van een alternatieve vorm van financiering/bekostiging onderzocht.
l

De aanvrager geeft inzicht in andere deelnemende partijen, voor welk bedrag zij deelnemen en of er sprake is van een

sluitende financiering.
l

Er wordt gestreefd naar evenwichtige spreiding van de bijdragen over het werkgebied.

l

Het toegekende bedrag is

- altijd inclusief BTW en schenkingsrecht. De aanvrager moet zelf zorgen voor eventuele afdracht.
- een eenmalige stimuleringsbijdrage op basis van een concreet vormgegeven en reëel te realiseren project.
l

Het belang van de bank, haar leden, klanten en de leefomgeving wordt zichtbaar gediend.

Projecten die niet in aanmerking komen
l

Onvolledige aanvragen; aanvragen waarbij één van de onderdelen (aanvraagformulier, omschrijving van het

project, begroting en/of offertes) ontbreekt.
l

Aanvragen voor projecten die al gerealiseerd zijn.

l

Activiteiten die op welke wijze dan ook (in)direct schade kunnen toebrengen aan de bank resp. klanten/leden van de

bank.
l

Individuele aanvragers of particuliere initiatieven (bijvoorbeeld voor persoonlijke activiteiten).

Procedure
l

Aanvragen worden ingediend bij de afdeling MC&C van Rabobank Maas en Waal - Oost Betuwe; een medewerker van de

afdeling draagt zorg voor toelichting op de werkwijze en de eisen van de aanvraag.
l

De commissie beoordeelt alleen volledige aanvragen aan de hand van het doel van het fonds en de criteria ten aanzien

van het toekennen van een bijdrage.
l

De aanvrager wordt door één van de leden van de commissie persoonlijk geïnformeerd over het besluit van de

commissie.
l

Het project wordt binnen een met de aanvrager afgesproken termijn uitgevoerd, in principe binnen één jaar na

toekenning.
l

Het toegekende bedrag is aantoonbaar besteed aan wat in de aanvraag is beschreven.

l

Externe communicatie over het project wordt op prijs gesteld, maar altijd in afstemming met de afdeling MC&C.

l

Verantwoording over de voortgang en afronding van het project vindt plaats door de aanvrager aan de commissie.

l

Daar waar de procedure niet in voorziet beslist de commissie samen met de ledenraad van de bank.
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