REGLEMENT EN PROCEDURE SPONSORAANVRAAG BIJ STICHTING VRIENDEN:
DOELSTELLING:
Stichting Vrienden van Villa ExpertCare heeft ten doel:
• het financieel ondersteunen van (extra) activiteiten en middelen ten behoeve van de kinderen in de
verschillende locaties van Villa ExpertCare in Rijswijk, Vleuten, Waalre en Wezep.
• het wekken van belangstelling voor het werk van Villa ExpertCare.
Concreet houdt dit in dat stichting Vrienden zich ten doel stelt om zaken, die buiten het
instellingsbudget vallen en die niet op een andere manier gefinancierd kunnen worden, maar die
voor de zorg aan de kinderen van grote betekenis zijn, financieel mogelijk te maken
De stichting heeft als speerpunt om zaken en activiteiten die het welzijn van de bewoners
bevorderen financieel te ondersteunen, dit in de ruimste zin van het woord. Hierbij kan gedacht
worden aan speeltoestellen of een vorm van vrijetijdsbesteding, maar ook het tijdelijk roze verven
van een kamertje van een ernstig ziek kind of het opknappen van de gemeenschappelijke ruimtes
zouden daar onder kunnen vallen, indien daar geen regulier budget voor is.
HET INDIENEN VAN EEN AANVRAAG:
Stap 1:
- Vul het aanvraagformulier sponsorprojecten volledig in en voorzie het van de benodigde
documentatie. Geef een duidelijke onderbouwing waarom je juist dit wil doen/aanschaffen. Bekijk
goed of er andere aanvullende mogelijkheden voor financiering zijn,
- Mail het formulier naar info@vriendenvanvillaexpertcare.nl
Je krijgt van ons bericht wanneer de aanvraag zal worden besproken
Stap 2:
- 1 keer per kwartaal is er een vergadering van het bestuur van stichting Vrienden. Daarin worden
alle aanvragen besproken. Aanvragen beneden de € 250,- kunnen direct door de penningmeester
worden goedgekeurd. Bedragen boven de € 250,- worden op de vergadering gezamenlijk door het
bestuur beoordeelt.
- In die gevallen krijg je ongeveer 1 week na de vergadering per mail bericht of je aanvraag wel of niet
goedgekeurd is.
Stap 3:
- Bij goedkeuring van het aangevraagde project kun je dit aanschaffen/kopen. Bij voorkeur wordt het
geldbedrag voorgeschoten door de aanvrager, zo nodig kan een voorschot worden verstrekt.
- De nota van het aangeschafte project kun je mailen naar info@vriendenvanvillaexpertcare.nl
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Daarbij vermeld je duidelijk het rekeningnummer en naam van de begunstigde.
- Vervolgens zal de penningmeester dit geld (laten) overmaken.
Stap 4:
- Wanneer het aangevraagde project wordt afgewezen, krijg je dit ook van ons te horen met een
motivatie van het bestuur en eventuele adviezen voor een vervolg.
VOOR DE GOEDE ORDE:
Stichting Vrienden krijgt donaties van particulieren (ouders, buren, bekenden, belangstellenden) die
variëren van gemiddeld 10 tot 100 euro. Dit betekent dat voor bv een schommel van 5.000 euro heel
wat particulieren met geld binnen gehaald moeten worden.
Bestuursleden van Stichting Vrienden zijn tevens vrijwilligers dus doen dit allemaal buiten werktijd
in hun eigen vrije tijd.
CONTACTGEGEVENS:
Stichting Vrienden van Villa ExpertCare
Perkinsbaan 14
3439 ND Nieuwegein
Mail: info@vriendenvanvillaexpertcare.nl
KVK nr 73487996
RSIN nr 85956780
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AANVRAAGFORMULIER 2019
Sponsorprojecten Stichting Vrienden van Villa ExpertCare
Aan te vragen project:
Stichting Vrienden honoreert geen aanvragen die bekostigd kunnen worden uit het budget van de instelling of via
andere kanalen. Stichting Vrienden richt zich in principe op aanvragen bestemd voor een groep of locatie en dus niet
voor een individu. Voor bijzondere gevallen kan het bestuur hierop een uitzondering maken.

Kosten (als bijlage toevoegen: prijsopgave/ begroting):

Waar te koop:

Motivatie:

Gegevens aanvrager:
Aangevraagd door:
Functie:
Huis:
Telefoonnummer:
E-mail:
Datum
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