Rabobank Breda
Coöperatiefonds
Het is tijd voor de Rabobank.

Rabobank Breda Coöperatiefonds
In Breda en omgeving bruist het van de initiatieven om
het maatschappelijke, sociale en culturele leven te verbeteren. Voor dit soort projecten heeft Rabobank Breda het
Rabobank Breda Coöperatiefonds in het leven geroepen.
Jaarlijks wordt een deel van de nettowinst van de bank in
dit fonds gestort.

Samenwerken werkt

Appels en peren

De beoordeling

Het fonds is een initiatief dat goed past
bij het coöperatieve karakter van onze
bank.
Coöperatief, omdat we lokale projecten
mede mogelijk maken door geld of
middelen beschikbaar te stellen. Het zijn
projecten die de gemeenschap ten
goede komen. Zo werken we samen aan
het uitwerken van goede initiatieven.
Coöperatief, omdat leden deel uitmaken
van de beoordelingscommissie van het
fonds.
Coöperatief, omdat we samen met u
willen zorgen voor een samenleving
waarin het iedereen goed gaat. Wij zijn
ons bewust van onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid.

Vergelijk het Rabobank Breda
Coöperatiefonds niet met sponsoring.
Dat zijn appels en peren. Bij sponsoring
gaat het vaak om sportieve of culturele
activiteiten. Sponsoring is tweerichtingsverkeer: voor een financiële bijdrage
wordt een tegenprestatie verwacht.
Bij het Rabobank Breda Coöperatiefonds
is een tegenprestatie niet van toepassing.
Het richt zich vooral op projecten die het
maatschappelijke, sociale of culturele
leven in Breda, Ulvenhout, Bavel, Galder
en Strijkbeek verbeteren.

Omdat het om grotere bedragen gaat,
wordt elke aanvraag zorgvuldig beoordeeld. De beoordelingscommissie van
het Rabobank Breda Coöperatiefonds
bestaat uit tien leden, waarvan er acht
lid zijn van de ledenraad van de bank.
Verder hebben een directielid en een
medewerker zitting in de beoordelingscommissie. Zij vormen samen een
goede afspiegeling van de lokale
gemeenschap. Elk van hen heeft affiniteit
met zaken op maatschappelijk, sociaal of
cultureel gebied.
De leden van de commissie beoordelen
niet alleen de binnengekomen aanvragen,
maar steken ook hun voelhoons uit.
Ze staan immers ook midden in de
samenleving.

Steun in vele vormen
Geld is een belangrijke succesfactor, maar
is niet allesbepalend. Enthousiasme en
overtuiging zijn minstens zo belangrijk.
Een plan moet goed doordacht zijn.
Met de financiële haalbaarheid op korte
en lange termijn duidelijk in beeld.

Dien een verzoek in
Denkt u dat u een project hebt dat in
aanmerking komt voor het Rabobank
Breda Coöperatiefonds? Dan nodigen wij
u van harte uit om een aanvraag in te
dienen. U kunt daarvoor gebruikmaken
van onderstaand formulier.
De beoordelingscommissie komt driemaal per jaar bijeen. De doorlooptijd van
een aanvraag is drie tot vier maanden.
Houdt u daar rekening mee als u een
project indient?
Voorbeelden van gehonoreerde projecten
zijn te vinden op de website van de bank
(www.rabobank.nl/breda).

Willem-Peter Kriek, directievoorzitter van Rabobank Breda:
“Als coöperatieve bank zijn wij verbonden aan de
maatschappelijke omgeving en aan de dynamiek van de
stad Breda. Op uiteenlopende manieren leveren wij een
bijdrage aan de stad. We doen dit door samen te werken
met diverse Bredase partijen aan maatschappelijke
projecten of door donaties uit ons Rabobank Breda
Coöperatiefonds. Met de donaties uit het fonds zeggen
we niet alleen dat we midden in de Bredase samenleving
staan, maar laten we dit ook zien.”

Aanvraagformulier Rabobank Breda Coöperatiefonds
Gegevens organisatie / vereniging / stichting

Naam

Tel. contactpersoon

Correspondentieadres

Doel van de
vereniging/stichting

Contactpersoon

Project
Korte omschrijving van het project
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Doelgroep (omschrijving en grootte)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Totale investering
_________________________________________________________________
Gaat het om een nieuw of bestaand project?
_________________________________________________________________
Gevraagd bedrag
_________________________________________________________________
Globale tijdsplanning van de uitvoering van het project
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Z.o.z.

Overige informatie

Stuur bij dit formulier de volgende bijlagen mee:

Adres
Stuur uw aanvraag naar:
Rabobank Breda
Afdeling Coöperatie, Communicatie & Marketing
Postbus 3376
4800 DJ Breda
Spelregels Rabobank Breda Coöperatiefonds
- Alleen organisaties in het werkgebied van

- een uitgebreide beschrijving van het project met
hierin een doelomschrijving en een plan van aanpak;
- een uitgewerkte begroting van het project en een
financieringsopzet, inclusief het bedrag dat u vraagt
uit het Rabobank Breda Coöperatiefonds;
- een uittreksel uit het Verenigingen- en
Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel;
- een recent financieel verslag.

- De aanvragende partij brengt tijdens en na
afloop van het project schriftelijk verslag uit

schriftelijke en volledig gedocumenteerde
aanvragen in behandeling.

Rabobank Breda komen in aanmerking;

aan Rabobank Breda, desgewenst onder-

projecten moeten betrekking hebben op het

steund met beeldmateriaal, over de voort-

Niet in aanmerking komen:

gang en het resultaat.

- Activiteiten en projecten die een uitsluitend

werkgebied van de bank.
- Projecten die worden ingediend, moeten zijn
voorzien van een doelomschrijving, een plan
van aanpak, een kostenbegroting en een
eigen inbreng.

- Projecten hebben een doorlooptijd van
maximaal twee jaar.
- Het fonds keert pas uit als zeker is dat het
totale project echt wordt gerealiseerd.

commerciële, politieke of religieuze doelstelling hebben, dan wel het milieu onnodig
belasten.
- Initiatieven en projecten die tot de normale

Uitkering is mogelijk tot twee jaar na toe-

verantwoordelijkheid of financieringstaak

een groot deel van een doelgroep. Ze dienen

zegging van de bijdrage. Hierna moet de

van andere organen behoren, bijvoorbeeld

te vallen binnen de normen en waarden van

aanvrager een nieuw verzoek indienen.

van de overheid.

- Projecten zijn gericht op een doelgroep of

de gemeenschap en mogen niet in strijd zijn
met de uitgangspunten van de bank.
- De donatie aan het betreffende project is in
principe eenmalig.
- Voorzover het fonds niet de enige financier van
de activiteit of het project is, moet bekend zijn:
a. wie de andere deelnemers zijn;
b. voor welk bedrag zij deelnemen.

- Zowel de bank als de fondsbeheerder

- Individuen (zowel ondernemers als particu-

behouden zich het recht voor om - bij onge-

lieren) kunnen geen beroep doen op het

wenste ontwikkelingen - tussentijds de

lokaal projectfonds.

projectsteun te beëindigen.
- Er worden geen uren of salaris vergoed
- Begeleiding van projecten kan wenselijk zijn.
Dat zal per project worden bezien.
- De beoordelingscommissie neemt uitsluitend

www.rabobank.nl/breda

- Er wordt geen steun verleend aan onderzoeksprojecten.

