Regeling
voor donaties
van Frisse
Wind

Inleiding
Artikel 2
Wanneer kan ik een donatie krijgen?
Je kunt een donatie krijgen voor een
project als de activiteit voldoet aan deze
eisen:
- Mensen doen nieuwe, leerzame
ervaringen op.
- Er ontstaan nieuwe ontmoetingen
en verbindingen tussen
inwoners, verenigingen en
vrijwilligersorganisaties.
- Meer mensen kunnen meedoen met
verenigingen, vrijwilligersorganisaties
of andere projecten in de stad.
- Het leven in wijken en buurten wordt
beter.
- Talent krijgt een kans verder te
ontwikkelen.
- Het project duurt maximaal 12
maanden en heeft een duidelijk
beginpunt en eindpunt.
- Het is geen eenmalige activiteit; het
kan voor langere tijd actief zijn en in
de toekomst verder groeien, of als
basis dienen voor andere activiteiten.
- De activiteit is van en voor inwoners
van Heerlen.
- Er is een haalbare en sluitende
kostenberekening, waarbij er evenveel
inkomsten binnenkomen als er
uitgaven zijn.

Frisse Wind is een programma van
Stichting Samen Heerlen. Het wordt
mogelijk gemaakt door de City Boostdonatieregeling van VSBfonds. VSBfonds
ondersteunt culturele en sociaalmaatschappelijke ideeën. Met als doel om
mensen en organisaties in de samenleving
te stimuleren meer verantwoordelijkheid
voor zichzelf, voor elkaar en de plek waar
zij wonen te nemen. Heerlen ontvangt voor
de periode 2020-2022 een donatie van 1
miljoen euro van VSBfonds. Een donatie is
een financiële gift waar voorwaardes aan
verbonden zijn. Met deze donatie kan Frisse
Wind sociaal maatschappelijke projecten
van inwoners helpen opstarten, begeleiden
en (financieel) ondersteunen.
In Heerlen ontmoeten verschillende
groepen mensen elkaar. Bijvoorbeeld in
wijken en buurten, maar ook met sport,
kunst of natuur. Frisse Wind wil projecten
ondersteunen die bewoners in wijken
en buurten samenbrengen. Bewoners,
verenigingen en vrijwilligersorganisaties
kunnen bij Frisse Wind vragen om een
donatie voor de uitvoering van hun
project. Hieronder staat wanneer je een
donatie kunt aanvragen en wat de regels
zijn.
Artikel 1
Waarom bestaat deze regeling?
Deze regeling bestaat zodat bewoners,
niet-professionele vrijwilligersorganisaties
en amateurverenigingen van Heerlen
financiële steun kunnen krijgen voor hun
projecten. Projecten waar iedere inwoner
van Heerlen aan mee kan doen. Zodat
Heerlenaren zich meer betrokken voelen
bij hun stad en buurt en Heerlen een
betere stad voor iedereen wordt.
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Artikel 3
Wie kan een donatie aanvragen en voor
welk bedrag?
a) Ben je inwoner van de gemeente
Heerlen? En voldoet je project aan de
eisen van artikel 2? Dan kun je een
donatie krijgen tot €1.000,-.
b) Heb je een project voor een
organisatie in Heerlen die geen
winst nastreeft, zoals een nietprofessionele vrijwilligersorganisatie
of amateurvereniging? Dan kun je
per project een donatie krijgen van
€1.000,- voor een klein project.
Voor een middelgroot project kun
je €5.000,- krijgen en voor grote
projecten €10.000,-

Artikel 4
Welke regels gelden er verder voor
donaties?
Vraag je een donatie aan bij Frisse Wind?
Dan verwachten wij dat je/jullie een deel
van de kosten zelf bijdragen. Bijvoorbeeld
door geld te vragen voor toegangskaarten.
Of door geld te gebruiken van sponsors,
fondsen of leden. Bij een donatie van
meer dan €5.000,- dien je minimaal 25
procent van de kosten van het project bij
te dragen.
Je kunt maximaal twee keer een donatie
krijgen voor dezelfde activiteit. En de
tweede keer moet de activiteit wel anders
zijn. Bijvoorbeeld door vernieuwing of
verdieping van de doelen van het project.
Ook beoordelen we dan wat je hebt
gedaan om zelf voor meer geld te zorgen.

Wat bedoelen we met een organisatie
die geen winst nastreeft?
Onder organisaties die geen winst
nastreven, verstaan we in deze regeling
niet-professionele vrijwilligersorganisaties
en amateurverenigingen. Dat zijn
organisaties waarin leden of vrijwilligers
taken uitvoeren. Deze leden of vrijwilligers
krijgen daar zelf geen geld voor. Wel
kunnen deze organisaties medewerkers
hebben die salaris krijgen. Bijvoorbeeld
trainers, jeugdleiders, dirigenten of
docenten.

Wil je een donatie vragen voor een
bestaand project of activiteit? Dat kan
alleen als het project past binnen de eisen
van artikel 1 en 2. En als je aantoont dat
je het project of de activiteit vernieuwt of
uitbreidt. Of als je de kwaliteit verbetert.
Artikel 5
Hoe doe ik een aanvraag?
Heb je een idee voor een project? Neem
dan contact op met Frisse Wind via de
website frissewindheerlen.nl. Daar maak
je een afspraak met een scout-coach om
je project te bespreken. De scout-coach
zal je deze vragen stellen:
a. Past het project bij de doelen van
Frisse Wind?
b. Is het project haalbaar, als we kijken
naar tijd, geld en organisatie?
c. Wordt er genoeg samengewerkt met
andere partijen?
d. Steunen meer inwoners of organisaties
de aanvraag? Wat doet de aanvrager
zelf en wat doen bewoners, andere
organisaties of verenigingen?
e. Wordt er nagedacht over een vervolg
en hoe dat betaald wordt?

Deze organisaties moeten een naam
en adres hebben. Is de organisatie
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
als rechtspersoon? Dan moet de
organisatie in Heerlen gevestigd zijn.
De organisatie moet een groep mensen
zijn die regelmatig bij elkaar komt of
activiteiten voor iedereen organiseert. De
organisatie wil geen winst maken. Als er
geld overblijft, dan gebruikt de organisatie
dat geld weer voor het doel van de
organisatie. Leden of vrijwilligers geven
leiding aan de organisatie. Zij doen ook de
dagelijkse werkzaamheden.
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Daarna vraag je een donatie aan door het
aanvraagformulier in te vullen en met
de betreffende bijlages in te sturen. Het
aanvraagformulier krijg je via de scoutcoach. Je kunt het hele jaar door een
aanvraag indienen.

-

Bonnen en eventuele facturen van
gemaakte kosten dienen op verzoek
overhandigd te worden.

Bedragen tot €10.000,- Minimaal drie inwoners of organisaties
doen de aanvraag samen.
- De aanvragers betalen zelf 25% van de
kosten van het project.
- De beoordeling en verantwoording
gebeurt schriftelijk, op basis van
afspraken vooraf. Hierbij worden ook
foto’s en filmpjes van het project
ingediend.
- Bonnen en eventuele facturen van
gemaakte kosten dienen op verzoek
overhandigd te worden.

Doe je aanvraag uiterlijk twee maanden
voor je project of activiteit start.
We toetsen eerst of je aanvraag
voldoet aan alle eisen. Als dat zo is, dan
beoordeelt de Toewijzingscommissie je
aanvraag.
Vraag je een donatie van maximaal
€5.000,-? Dan beslissen we binnen 4
weken na het indienen van je aanvraag.
Deze termijn kunnen we een keer
verlengen met 4 weken. Vraag je een
donatie van meer dan €5.000,-? Dan
beslissen we binnen we 8 weken. Deze
termijn kunnen we een keer verlengen
met 4 weken.

Artikel 6
Wie beoordeelt de aanvragen voor een
donatie?
De Toewijzingscommissie beoordeelt alle
aanvragen.
a. Stichting Samen Heerlen benoemt de
Toewijzingscommissie.
b. De Toewijzingscommissie bestaat
uit drie leden: een bewoner, een
onafhankelijke voorzitter en een
medewerker van de gemeente
Heerlen.
c. De Toewijzingscommissie adviseert
het bestuur van de Stichting Samen
Heerlen.
d. Het advies van de
Toewijzingscommissie is definitief; het
wordt niet meer aangepast.

Bedragen tot €1.000,- Eén inwoner of één organisatie kan de
aanvraag doen.
- We maken afspraken om de activiteit
te evalueren en het gebruikte geld te
verantwoorden.
- De evaluatie en verantwoording
gebeurt in een gesprek tijdens of na
de activiteit.
- Bonnen en eventuele facturen van
gemaakte kosten dienen op verzoek
overhandigd te worden.
- Neem naar het gesprek ook foto’s
en eventueel filmpjes mee van de
activiteit.

Artikel 7
Hoe worden de aanvragen voor een
donatie beoordeeld?
We geven alleen een donatie als het
project voldoet aan deze eisen:
a. De aanvraag is voor een project van
bewoners of groepen bewoners, nietprofessionele vrijwilligersorganisaties
en amateurverenigingen.
b. De aanvraag voldoet aan de eisen van
artikel 2.

Bedragen tot €5.000,- Minimaal twee inwoners of
organisaties doen de aanvraag samen
- De beoordeling en verantwoording
gebeurt schriftelijk, op basis van
afspraken vooraf. Hierbij worden ook
foto’s en filmpjes van het project
ingediend.
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c.

Het project moet aansluiten bij wat
er leeft en waar behoefte aan is in
de eigen omgeving; een grote groep
mensen moet het project of de
activiteit steunen.
d. De aanvrager moet zelf meedoen met
het bedenken en organiseren van het
project of de activiteit.
e. Het project of de activiteit moet
plaatsvinden in Heerlen.
f. Een coach van Frisse Wind is van het
begin tot het einde betrokken bij het
project of de activiteit.

d. Frisse Wind 100% van de kosten moet
betalen.
e. De aanvrager het project 100% betaalt
met donaties en of subsidies.
f. Het project al is gestart of klaar is op
het moment van beoordeling.
g. De aanvrager met de donatie
exploitatiekosten of gewone
investeringen wil betalen.
h. Er in de toekomst kosten zijn voor
onderhoud of instandhouding, zonder
dat daar geld voor is gereserveerd.
i. Het project langer duurt dan één jaar;
j. De activiteit krijgt geen donatie als:
- het project lijkt op een receptie of
jubileum;
- het project een politiek of religieus
doel heeft;
- de aanvrager zelf voldoende
geld heeft voor het project of de
activiteit;
- het fonds voor de donaties op is
en er geen geld meer is om een
donatie te kunnen geven.

Hoe wordt een donatie vastgesteld?
a. Welk bedrag je krijgt als donatie,
hangt af van de beoordeling van je
aanvraag.
b. Je krijgt de donatie alleen voor
kosten die je echt maakt en voor het
doel waarvoor je de aanvraag hebt
ingediend.
c. We betalen de donatie nadat de
Toewijzingscommissie de donatie heeft
vastgesteld.
d. Krijg je een donatie? En veranderen
daarna de omstandigheden waardoor
je misschien geen recht meer hebt op
de donatie? Dan moet je dat zo snel
mogelijk melden in een brief of een
e-mail aan Frisse Wind. Documenten
of bewijzen die belangrijk zijn moet je
dan meesturen.
e. Een donatievaststelling kan nooit
hoger zijn dan het toegekende
donatiebedrag, oftewel: je krijgt
nooit een hoger bedrag dan vooraf
vastgesteld is.

Artikel 9
Wanneer gaat deze regeling in en wanneer
stopt deze regeling?
- Deze regeling gaat in op 25 september
2020.
- Deze regeling stopt op 31 december
2022.
Wijzigingen voorbehouden

Artikel 8
Wanneer wordt een aanvraag afgewezen?
De Toewijzingscommissie wijst een
aanvraag direct af als:
a. De aanvraag niet voldoet aan de eisen
in artikel 7.
b. De aanvrager het project of activiteit
niet zelf doet.
c. De aanvrager winst wil maken of wil
verdienen aan het project of activiteit.
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