Voorwaarden
Coöperatiefonds Rabobank Amerstreek


Coöperatief dividend
Wij hebben geen aandeelhouders, maar leden. En we kiezen ervoor om jaarlijks een deel van onze
winst te investeren in de maatschappij. Grotendeels gaat het om lokale maatschappelijke projecten.
Met ons Coöperatiefonds steunen we projecten op sociaal, economisch en cultureel gebied.
Wellicht komt jouw project of initiatief in aanmerking voor een stukje coöperatief dividend van Rabobank
Amerstreek. We zien jouw aanvraag met belangstelling tegemoet. Raadpleeg onze voorwaarden eerst
voordat je een aanvraag doet.
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De vereniging/stichting is klant bij Rabobank Amerstreek.
De vereniging/stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
De vereniging/stichting ontvangt géén andere coöperatieve bijdrage van Rabobank Amerstreek
of andere Rabobank-entiteit (bv. Rabo Foundation) in het betreffende jaar.
De vereniging/stichting is integer en betrouwbaar.
Het project dient tot nut te zijn van groepen mensen in het werkgebied waarin Rabobank
Amerstreek actief is en bevordert bij voorkeur samenwerking en binding binnen de lokale
gemeenschap.
De aanvraag draagt bij aan een van de thema’s iedereen financieel gezonder, duurzamer wonen,
duurzamer groeien en duurzamere voeding en draagt daarnaast te allen tijde bij aan het
versterken van lokale gemeenschappen.
Het project is een vernieuwend initiatief en er moet sprake zijn van een bijzondere uitgave.
Projecten die thuishoren bij de reguliere voorzienbare activiteiten of investeringen komen niet in
aanmerking, bijv. onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.
Aan het project of de organisatie mogen geen commerciële doelstellingen en geen
winstoogmerk verbonden zijn.
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Per 1 januari

Tarieven zakelijk

Elke aanvraag wordt op zich beoordeeld; een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig project
2015zijn voor een andere aanvraag.
kan dus nooit een maatstaf
De vereniging/stichting kan maximaal één keer per drie jaar in aanmerking komen voor een
bijdrage uit het Coöperatiefonds.
De gevraagde financiële bijdrage is geen aanvulling op een financieringstekort.
Aan het project is geen religieus doel gekoppeld.
Het project is niet belastend voor het milieu.
Het project is niet schadelijk voor het imago van Rabobank.
Het project mag geen maatschappelijk discutabele organisatie of conflictgevoelig onderwerp
betreffen.
Het project dient levensvatbaar te zijn. De aanvraag dient voorzien te zijn van een offerte en een
gedegen financiële onderbouwing.
Er worden geen aanvragen in behandeling genomen voor projecten die al zijn gerealiseerd.
Tussen het moment van toewijzing en aanvang project mag niet langer dan 1 jaar zitten.
Het Coöperatiefonds honoreert geen aanvragen die een blijvende (financiële) input vergen. Het
Coöperatiefonds verstrekt geen bijdragen van 100%.
Projecten die onder de verantwoordelijkheid c.q. financieringstaak vallen van andere organen,
zoals o.a. de overheid komen niet in aanmerking.
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