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Richtlijnen

Hoe in te dienen

Iedere tot Scouting Regio Fryslân behorende
scoutinggroep of team kan een aanvraag indienen voor
financiële steun voor de aanschaf van materiaal of ten
behoeve van onderhoud/ renovatie/ nieuwbouw van de
eigen scoutingaccommodatie. Per jaar is er maximaal 3.000
euro beschikbaar vanuit Stichting Gerde ELgersma Fonds.
Het bestuur is echter niet verplicht tot het doen van een
financiële bijdrage na een aanvraag daartoe. Het bestuur is
eveneens niet verplicht dit bedrag jaarlijks uit te keren.

•

De leiding van de organisatie dient de aanvraag in met
behulp van het
‘Aanvraagformulier Gerde ELgersma Fonds’.

•

Een volledige aanvraag moet voor 31 maart van het
lopende kalenderjaar schriftelijk worden ingediend bij
het bestuur,

•

Bij de aanvraag zit tevens:
- Een concrete projectomschrijving met
investeringsbegroting cq kostenraming. Bij
kostenramingen > 2.500 euro worden deze
gemotiveerd door minimaal 2 offertes.
- De volledige jaarrekeningen van de afgelopen twee
boekjaren.
- Een exploitatiebegroting voor het lopende jaar van
aanvraag.
- Een overzicht van aangeschreven fondsen c.q.
instanties en de wervingsresultaten tot nu toe.
- Ondertekening door rechtsgeldige bestuurders
zoals ingeschreven bij de KvK.

De aanvraag moet minimaal voldoen aan:
•

De investering is er op gericht de maatschappelijke
participatie van één van onze doelgroepen te
vergroten. Onze doelgroepen zijn scoutinggroepen
aangesloten bij de Regio Scouting Fryslân.
•
Bij grote investeringen (> 2.500 euro) ondersteunen
meerdere financiers uw project. Dit kunnen andere
fondsen zijn, maar bijvoorbeeld ook sponsors uit het
bedrijfsleven.
•
Uw eigen scoutinggroep levert ook een bijdrage aan
de projectkosten van tenminste 20%.
•
De maximale financiële bijdrage per project waar u
aanspraak op kunt maken is 1.000 euro.
•
Indien uw aanvraag wordt goedgekeurd dan wordt
voor een periode van 3 jaren nadien door het
bestuur geen aanvragen meer gehonoreerd van de
desbetreffende scoutinggroep of daaraan verbonden
onderdelen.
•
De kosten waarvoor u financiële steun zoekt, zijn
nog niet gemaakt. Stichting Gerde ELgersma Fonds
financiert namelijk nooit achteraf.
Het bestuur zal vervolgens eventueel advies vragen uit het
werkveld. Ook komen we zo nodig bij u terug met vragen
ter verheldering of een verzoek om meer informatie.

Motivatie
Bij de beoordeling van een aanvraag stelt het bestuur de
volgende vragen:
•
•

Wat is uw motivatie om dit project te willen starten?
Heeft uw organisatie de capaciteit om het project
daadwerkelijk uit te voeren of besteedt u de
werkzaamheden (deels) uit?

Stichting Gerde Elgersma Fonds is door het bestuur op 12 mei 2012 in het leven
geroepen. Gerda Elgersma nam toen afscheid na 25 jaar bijzonder waardevolle
en betrokken inzet voor de Helpdesk van Scouting regio Fryslân. Het fonds heeft
de beschikking over een eigen vermogen en legt een rechtstreeks verband
tussen regio en groep, tussen idee en praktische uitvoering. Per 9 november
2016 is de stichting Gerda Elgersma Fonds opgericht. Met de vingerafdruk
van Gerda in het logo laat zij met het fonds figuurlijk haar handtekening/
vingerafdruk achter.

Tijdspad
U kunt een bijdrage aanvragen in de periode van 1
december tot 1 april. Aanvragen ontvangen tussen 1 april
en 1 december worden NIET behandeld.
Het bestuur beoordeelt de ontvangen aanvragen
in de periode van 1 april t/m 30 november van het
desbetreffende jaar.
Indien het bestuur de aanvraag goedkeurt en een bijdrage
toekent, dan wordt deze z.s.m. uitbetaald.
In eerste instantie wordt 80% van het toegezegde
bedrag uitbetaald. De resterende 20% wordt uitbetaald
na daadwerkelijke afronding van het project of de
aankoop van het materiaal. De aanvrager stelt daartoe
een eindafrekening beschikbaar met een overzicht
van zowel de aangevraagde als de gerealiseerde
financiële steun. Gelijktijdig zorgt de aanvrager dat het
bestuur een duidelijke digitale foto met omschrijving
van het gerealiseerde project ontvangt. De regio kan
deze foto gebruiken ten behoeve van promotie cq
communicatiedoeleinden.

Contact
Vragen: gef@scoutingfryslan.nl
of bel 06 81 463 207
Verzendadres voor aanvraag:
Stichting Gerda Elgersma Fonds
p/a Slingerweg 27
8476 BA Ter Idzard
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Aanvraagformulier
rev. 00/2016

Lees eerst de voorwaarden.

Gegevens scoutinggroep:

Benodigde bijlagen:

Groepsnaam

:

1. Investeringsplan met raming

Groepsnr.

:

2. Uittreksel van KvK (max. 6 maanden oud)

Adres

:

3. Volledige jaarrekening van afgelopen 2 jaar

Website

:

IBAN rekeningnummer

:

4. Exploitatiebegroting van het lopende jaar
5. Overzicht aangeschreven fondsen c.q.
instanties en de wervingsgelden

Gegevens penningmeester:

Ondertekening:

Naam

:

Naam aanvrager :

Scouting lidnr.

:

Adres

:

Postcode en plaats

:

Telefoonnummer

:

Scouting nr.

:

Email aanvrager :
Datum

:

Handtekening

:

Gegevens secretaris:
Naam

:

Scouting lidnr.

:

Adres

:

Postcode en plaats

:

Telefoonnummer

:

Emailadres

:

Motivatie:

Vul het formulier in en print het uit.
Vergeet niet te ondertekenen,
en stuur via de post naar:
Stichting Gerda Elgersma Fonds
p/a Slingerweg 27
8476 BA Ter Idzard

Kruis aan:

