Voorwaarden Rabofonds Noord en West Twente
Jouw project:





is in het belang voor (de inwoners van) het werkgebied van Rabobank Noord en West
Twente. Het werkgebied bestaat uit de gemeenten Almelo, Wierden, Twenterand,
Hellendoorn, Tubbergen en de woonplaatsen Holten en Markelo;
betreft een duurzame investering die de aanvragende organisatie structureel op weg helpt en
de lokale samenleving versterkt;
bereikt of is toegankelijk voor een breed publiek in de regio van Noord en West Twente.
Ook goed om te weten dat:


















Rabobank Noord en West Twente nooit 100% van de totale projectkosten dekt. Er dienen
meerdere partijen te zijn die een bijdrage leveren aan het project;
u minimaal € 2.000 en maximaal € 50.000 kunt aanvragen;
Er een duidelijk plan van aanpak en sluitende begroting van het project toegevoegd dient te
worden bij de aanvraag;
de aanvragende partij ingeschreven moet zijn in de Kamer van Koophandel;
de aanvragende partij klant bij (onze lokale) Rabobank dient te zijn. Indien u geen
klantrelatie heeft gaan wij graag eerst het gesprek met u aan;
de aanvragende organisatie gevestigd is in de regio van Rabobank Noord en West Twente;
de commissie om een persoonlijke toelichting kan vragen bij aanvragen vanaf 25.000 euro;
er voor een project eenmalig ondersteuning mag worden aangevraagd;
een organisatie in principe één keer per twee jaar een donatie kan krijgen uit het Rabofonds
Noord en West Twente;
een bijdrage pas betaald wordt als zeker is dat het project doorgang vindt conform aanvraag;
uitbetaling mogelijk is tot één jaar na toezegging van de bijdrage;
Rabobank Noord en West Twente het recht heeft om achteraf te controleren wat er met de
bijdrage is gedaan;
Rabobank Noord en West Twente toegezegde bedragen en gemaakte foto’s mag gebruiken in
media-uitingen;
de bank aanvullende voorwaarden kan stellen bij een toezegging;
de bank elk project als op zichzelf staand beoordeelt. Een toezegging aan een bepaald project
houdt niet in dat eenzelfde project ook een toezegging krijgt;
de bank zich het recht voorhoudt om aanvragen weigeren.

Wij doneren niet aan:







activiteiten met een politiek of religieus doel;
activiteiten die slecht zijn voor het milieu;
activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek;
projecten die nog in de ideeënfase zitten;
projecten die al zijn uitgevoerd;
feesten of persoonlijke ambities (zoals jubilea).

