Stichting Loterijfonds Ravenstein

Algemene criteria voor toekenning van
subsidies of donaties
Stichting Loterijfonds Ravenstein (anno 1729) is statutair dienstbaar aan de Sint Luciakerk,
de parochianen van de voormalige parochie Sint Lucia en de cultuur van Ravenstein. Vanuit
die doelstelling subsidieert het Loterijfonds aanvragen voor subsidies of donaties die aan
deze criteria voldoen. De criteria zijn van toepassing op alle aanvragen. Ze hebben het
karakter van voorwaarden vooraf.
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Algemeen

1.1

Scope

Het Loterijfonds Ravenstein verleent financiële ondersteuning aan projecten en
evenementen op religieus, maatschappelijk en cultureel gebied in Ravenstein. De reikwijdte
betreft het werkgebied van de voormalige parochie Sint Lucia (situatie per 1 januari 2014).
Aanvragen die ten gunste komen van het parochieleven genieten de voorkeur.
1.2

Uitsluiting

Uitgesloten van subsidieverstrekking zijn:
1.2.1 Aanvragen van individuele personen (het Fonds ondersteunt alleen projecten van
organisaties zoals stichtingen en verenigingen)
1.2.2 Aanvragen voor projecten die een politiek doel hebben
1.2.3 Aanvragen van commerciële organisaties
1.2.4 Aanvragen ter compensatie van verlies of exploitatietekort

2

De aanvraag

Een aanvraag dient de volgende onderdelen te bevatten:
2.1
Profiel van de aanvrager
2.2
Korte beschrijving van het project
2.3
Doel van de aanvraag (wees zo specifiek mogelijk)
2.3
Planning en financiële onderbouwing van het project op hoofdlijnen
2.4
Toelichting of elders verzoeken voor financiële ondersteuning zijn ingediend.
2.5
Verklaring dat de aanvrager bereid is om rekening en verantwoording af te leggen
2.6
Aanvragen per email richten aan:
Stichting Loterijfonds Ravenstein
t.a.v. C.G.M. Verhoeckx (secretaris)
info@loterijfondsravenstein.nl

3

Behandeling van de aanvraag

Het Loterijfonds ontvangt een aanvraag graag minimaal twee maanden vóór de start van het
project. De secretaris agendeert de aanvraag voor het periodieke bestuurlijk overleg of
eerder indien nodig. Het bestuur toetst de aanvraag aan de criteria en besluit unaniem. Als
de aanvragen het beschikbare (jaar)budget van het fonds overschrijden zal het bestuur
keuzes maken.
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Besluit

Het bestuursbesluit wordt schriftelijk (email/brief) aan de aanvrager kenbaar gemaakt. De
besluiten van het bestuur zijn niet vatbaar voor bezwaar en beroep.
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