Steunstichting
Scouting Regio Hollands Midden
Versie 3.0, datum 15 november 2017.
Doel van de Steunstichting Scouting Regio Hollands Midden (hierna te
noemen Steunstichting):
• Bijdragen aan het ondersteunen en bevorderen van Scouting in Nederland,
specifiek binnen de Regio Hollands Midden;
Vermogen en beheer:
• De Steunstichting heeft initieel een vermogen van € 171.913 verkregen uit de
verkoop van het pand Waldeck Pyrmontkade Den Haag (€ 146.863) en een
bijdrage vanuit de Stichting Scouting Regio Hollands Midden (€ 25.000) en
levert jaarlijks een financiële bijdrage aan de activiteiten van groepen binnen
Regio Hollands Midden van Scouting Nederland;
• Vanuit dit initiële vermogen is een bedrag van € 168.744,98 als vast en niet
aantastbaar vermogen bestemd.
• Het vermogen kan aangevuld worden met additionele financiële middelen,
speciaal hiervoor verkregen.
• Het vermogen wordt (cf Regioraad 14 november 2017) aangevuld tot een
totaalbedrag van € 175.000,00, als vast en niet aantastbaar vermogen.
• Het vermogen wordt beheerd via spaarrekeningen bij één of meerdere
banken;
• Jaarlijks wordt het voor bijdrage aan activiteiten beschikbare budget in dat
jaar vastgesteld, en wel het voor dat jaar in januari (na bijschrijving van de
rente over het voorgaande jaar en reservering van onkosten) beschikbare
budget.
Criteria vanuit Steunstichting voor toekenning:
• Besteding vindt uitsluitend plaats t.b.v. Scoutingactiviteiten en / of Scoutingpromotieactiviteiten (op groeps- of regioniveau) die binnen de Regio Hollands
Midden plaatsvinden en georganiseerd worden door groepen behorend tot de
Regio Hollands Midden.
• Aanvragen moeten het karakter hebben van “extra”, dus geen zaken die uit
het reguliere budget van de groepen gefinancierd behoren te worden
• De activiteit waarvoor de aanvraag geldt dient betrekking te hebben op één
of meerdere groepen uit de Regio Hollands Midden.
• De aanvraag wordt alleen gehonoreerd indien de activiteit mede tot doel
heeft om scouting “naar buiten” zichtbaar te maken (promotie van Scouting)
• De aanvraag dient voorzien te zijn van een financiële begroting, een
uitvoeringsplan inclusief termijn van uitvoering en de wijze waarop de
promotie van de activiteit zal plaatsvinden (gebruik van diverse media)
• De datum van uitvoering van de activiteit dient ná de aanvraagdatum te
liggen.
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Aan een activiteit kan maximaal 10% van het voor het betreffende jaar
beschikbare budget toegekend worden, per organiserende groep, met
dien verstande, dat nooit meer dan 25% van het beschikbare budget
toegekend wordt aan een activiteit.
Aanvragen die betrekking hebben op infrastructuur (verbouw clubhuis e.d.)
of dekking van rampen waartegen de groep zich had kunnen verzekeren
worden niet gehonoreerd.
Binnen drie maanden na uitvoering van de activiteit zal een volledige
financiële afrekening ingediend worden, vergezeld van een inhoudelijke
beschrijving van de activiteit voor plaatsing op de website van de
Steunstichting, alsmede voorbeelden van publicaties in (social) media

Procedure aanvraag:
• Aanvragen worden uitsluitend gehonoreerd indien zij ingediend worden door
en betrekking hebben op één of meerdere groepen in de Regio Hollands
Midden.
• De aanvraag wordt ingediend bij het bestuur van de Steunstichting die de
aanvraag toetst op bovenstaande criteria en op beschikbaarheid van
middelen (zie “financiële middelen fonds”)
• Indien de aanvraag aan de criteria voldoet, wordt de bijdrage door de
Steunstichting gereserveerd voor de aanvrager. Bij afwijzing door de
Steunstichting wordt de aanvrager daarover geïnformeerd en wordt derhalve
ook geen bijdrage gereserveerd, noch uitbetaald.
De aanvrager zal uiterlijk twee maanden na de datum van de aanvraag
worden geïnformeerd over deze beslissing.
• De aanvrager dient na realisatie van de activiteit een verslaglegging te doen
van deze activiteit, inclusief financiële verantwoording, uiterlijk drie maanden
na de uitvoering van de activiteit.
• In geval een bijdrage is toegekend, wordt deze uitbetaald nadat de financiële
verantwoording na realisatie van de activiteit is ingediend
Financiële middelen van het Fonds:
• Aanvragen worden gefinancierd uit de rente-opbrengsten van het kapitaal,
eventueel vermeerderd met additionele financiële middelen, die ten bate van
de financiering van activiteiten verkregen worden
Communicatie rondom de Steunstichting:
• Communicatie over de Steunstichting vindt plaats via de website van de
Regio Hollands Midden.
• Het bestuur van de Steunstichting rapporteert jaarlijks aan de Regioraad van
de Regio Hollands Midden over de gehonoreerde aanvragen en over de
uitputting van het beschikbare budget.
Overig:
• De verslaglegging over de gerealiseerde activiteiten zal gepubliceerd worden
op de website van de Regio Hollands Midden
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