Komt u in aanmerking voor het Rabobankfonds?
Schematisch overzicht

Nee
Ja
Uw aanvraag komt ten goede aan de samenleving in gemeenten
Lingewaarde en Overbetuwe (m.u.v. Oosterhout en directe omgeving
en Slijk-Ewijk en directe omgeving)

Nee

Ja
Uw aanvraag helpt mee aan de leefbaarheid, economische vitaliteit en
duurzaamheid én heeft een sociaal, cultureel, economisch of
maatschappelijk belang.

Nee

Ja
De aanvrager/het project heeft de afgelopen drie jaar geen
stimuleringsbijdrage ontvangen vanuit het Rabobankfonds.

Nee

Ja
Uw project is uit de ideeënfase en heeft geen commercieel, politiek of
religieus karakter.

Nee

Ja
Naast een aanvraag bij het Rabobankfonds, doet u ook een eigen
bijdrage en zijn er co-financiers voor het project.

Nee

Ja
U stuurt ons een ingevuld aanvraagformulier, een projectbeschrijving
en een financiële verantwoording (kostenbegroting met offertes,
financieringsplan, co-financiers en eigen bijdrage).

Nee

U komt helaas niet in aanmerking voor een bijdrage uit het Rabobankfonds.

U doet een aanvraag namens een rechtspersoon.

Ja

U kunt een aanvraag doen bij het Rabobankfonds.
Lees ook de volledige voorwaarden.
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Aanvraagformulier
Rabobankfonds
Rabobank
Oost Betuwe
De PDF viewer (plug-in) van Chrome geeft dit formulier niet goed weer. Sla het formulier op en open deze in Acrobat of
gebruik een andere browser.
Datum
Ik wil een aanvraag indienen voor de kern:

Bemmel/Haalderen
Driel
Elst
Gendt/Doornenburg
Herveld/Andelst
Heteren
Huissen/Angeren
Randwijk
Zetten
Anders, nl

Gegevens aanvrager
Volledige naam organisatie
(rechtspersoon zoals bekend bij kamer van koophandel)
Vestigingsadres
Postcode

Woonplaats

Indien anders, correspondentieadres
Postcode

Woonplaats
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Naam contactpersoon

dhr

mevr

Emailadres
Telefoonnummer
Mobiel

l

Bankiert de vereniging/stichting bij Rabobank Oost betuwe?

ja

nee

Is rechtspersoon te kenmerken als ANBI (zie toelichting op pagina 3)
Zo ja, dan graag de beschikking meesturen.

ja

nee

Ik heb kennisgenomen van de voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen

ja

nee

Zo ja, onder welk IBAN-nummer?

Doelstelling
Welke doelstelling heeft uw vereniging of stichting?

Gegevens project
Is het een uitgebreid project, kies dan een deelproject uit*). Geef een korte omschrijving per vraag.
Wat is de naam van het project?

Wat is het doel van het project?

Voor wie is het project/wat is de doelgroep?

Wat is de grootte van de doelgroep?

Wat is de globale tijdsplanning van het project?
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Financiën
Wat is de totale investering?*
Wat is de hoogte van het bedrag dat u zelf inbrengt?*
Wat is de hoogte van het bedrag dat u aan andere fondsen
vraagt?*

Welke fondsen/donateurs hebben al toegezegd?*

Voor welke soort ondersteuning dient u een verzoek in?*
Vul hier een bedrag of ander soort ondersteuning in.

*Bestaat uw project uit meerdere, kleinere projecten? Kies dan één deelproject uit. Wanneer u bijvoorbeeld een
verbouwing van een pand als project aandraagt, kies dan voor het onderdeel meubilair, witgoed etc. als deelproject. Op het aanvraagformulier vult u alleen de gegeven van het deelproject in. De begroting maakt u tevens alleen
voor het deelproject op.

Toe te voegen stukken
•
•
•
•

Een beknopte beschrijving van het project (maximaal 2 A4), voor wie het is bestemd en wat u ermee wilt
bereiken.
Een begroting of uiteenzetting van de financiën (lasten en baten) van het project. (Wanneer u een deelproject
kiest, alleen bedragen voor dit deelproject opnemen)
Financieel overzicht van de vereniging/stichting (indien van toepassing).
Offertes die het aangevraagde bedrag ondersteunen.

**De bedragen specificeert u in deze begroting of uiteenzetting.
Nadat wij uw volledig ingevulde aanvraagformulier met genoemde bijlagen hebben ontvangen, krijgt u een
bevestiging hiervan. Mocht u deze niet hebben ontvangen, neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer
(0481) 36 04 30.
Niet volledige aanvragen kunnen niet in behandeling worden genomen. U ontvangt hiervan bericht.
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Stuur het volledig ingevulde formulier tenminste een maand voor de vergadering van de Commissie
Rabobank-fonds naar communicatie.oostbetuwe@rabobank.nl of per post naar:
Rabobank Oost Betuwe
afdeling Marketing, Communicatie & Coöperatie
Postbus 185
6660 AD ELST
Hartelijk dank voor uw aanvraag.
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Toelichting bij aanvraagformulier Rabobankfonds - ANBI
Wat is een ANBI?
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut en als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen.
U vindt meer informatie over ANBI op www.belastingdienst.nl/zakelijk/bijzondere_regelingen.
Wordt uw organisatie (nog) niet aangemerkt als ANBI, overleg dan met uw accountant of een beschikking hiervoor
kan worden aangevraagd.
Nieuwe belastingregels Algemeen Nut Beogende Instellingen
Op 1 januari 2008 zijn voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI) de belastingregels veranderd op het gebied van:
• schenking
• successie
• aftrek van giften (inkomsten- en vennootschapsbelasting)
Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen gebruik maken van de fiscale
voordelen. Om als een ANBI te worden aangewezen, moet u een beschikking aanvragen bij de Belastingdienst, ook
als u eerder al gerangschikt bent bij de Belastingdienst.
In het ANBI-besluit (en een daarbij behorende toelichting) staat beschreven aan welke eisen een ANBI vanaf 1
januari 2008 moet voldoen. Dit is het besluit van 1 februari 2007, nr. DB 2007-31M.
U vindt nadere informatie over ANBI op www.belastingdienst.nl/zakelijk/bijzondere regelingen.
Wordt uw organisatie (nog) niet aangemerkt als ANBI, overleg dan met uw accountant of een beschikking hiervoor
kan worden aangevraagd.
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