
Beleidsnota Stichting Honig-Laanfonds 

In de nota worden criteria omschreven voor de beoordeling van aanvragen. De criteria zijn indicatief 
en de combinatie van verschillende componenten bepaalt de beslissing. Omdat iedere aanvraag 
uniek is zal het beslissen over een aanvraag altijd mensenwerk blijven met daarbij een dosis 
onvermijdelijke subjectiviteit.  

Aan deze beleidsnota kunnen geen rechten worden ontleend. Er is geen mogelijkheid om tegen een 
afwijzing van een aanvraag bezwaar te maken.  

Kerndoelen van het fonds 

De stichting beoogt activiteiten of zaken mogelijk te maken, die zonder financiële hulp van het fonds 
niet mogelijk zouden zijn. Deze activiteiten kunnen o.a. betrekking hebben op: 

- leefbaarheid (in wijken of de stad), w.o. speeltuinen, schoolpleinen 
- sociaal, hulp aan initiatieven voor minder draagkrachtigen en minderheden 
- cultuur/kunst, w.o. exposities, toneel, bijzondere voorstellingen of activiteiten 
- milieu 
- Zaanse geschiedenis, w.o. boeken, aanvragen door lokale musea  
- Zaans monumentenbehoud 
- sport, w.o. verbouw/vernieuwing van kleedruimtes e.d. 

 
Projecten versus exploitatiekosten 
De aanvraag moet betrekking hebben op een concreet project of een concrete activiteit (zie 
hierboven). Aanvragen ter dekking van de algemene kosten van een organisatie komen niet voor 
toewijzing in aanmerking.  
 
Organisaties 

Het fonds richt zich primair op organisaties die bijdragen aan de hiervoor omschreven kerndoelen 
van het fonds. Het fonds ondersteunt geen zakelijke en louter commerciële activiteiten. 

Het aantal personen dat voordeel heeft van onze steun 

Het aantal mensen dat voordeel heeft van de subsidie kan medebepalend zijn. Hoe groter het aantal 
belanghebbenden bij de steun des te kansrijker is de aanvraag.  

Eigen middelen 

Aanvragers die beschikken over voldoende eigen middelen of vrije reserves komen niet in 
aanmerking komen voor ondersteuning van het fonds. Om dit te kunnen beoordelen wordt een 
recente balans en een exploitatierekening gevraagd. 

Wanneer er meer financiële ondersteuners zijn? 

Naast het Honig-Laanfonds zijn er (ook lokaal) diverse andere goede doelen fondsen. Bij aanvragen 
tussen €5.000 en €25.000 is het verstandig meerdere fondsen aan te schrijven. Bij aanvragen boven 
€25.000 kan er eventueel informeel overleg plaats vinden met andere fondsen over de mogelijkheid 
van gedeelde bijdragen. 



Werkgebied 

Het fonds steunt concrete projecten in de Zaanstreek, die ten goede komen aan de samenleving. 
Onder de Zaanstreek verstaan wij Zaanstad, Wormerland en Oostzaan. Projecten met een 
(hoofdzakelijk) nationaal karakter komen niet in aanmerking voor een donatie. 

Overige uitsluitingen 

Aanvragen voor financiële steun aan een individu worden in principe niet in behandeling genomen. 
Alleen een rechtspersoon zoals een stichting of een vereniging kan een aanvraag indienen. 

Instellingen of projecten met een uitgesproken politiek of religieus karakter komen ook niet in 
aanmerking. 

In principe moet er tussen twee aanvragen van de zelfde rechtspersoon minimaal twee jaar zijn 
verstreken. 

Micro-aanvragen 

Voor aanvragen die goed aansluiten bij onze kerndoelen en het gevraagde bedrag bedraagt 
maximaal €1.000 kennen wij de micro-aanvraag. Hiervoor kunt u ook een aanvraag indienen 
wanneer er aan een of meerdere criteria zoals hierboven beschreven niet voldoet.  

In ieder geval moet het ook voor deze aanvragen duidelijk zijn waarvoor het gevraagde geld zal 
worden gebruikt. 

Micro-aanvragen dienen aangevraagd te worden per email aan info@honiglaanfonds.nl 

Tijdigheid van de aanvraag 

Het fonds vergadert 4 maal per jaar. Om zeker te zijn van een tijdig antwoord is het aan te bevelen 
mimimaal 3 maanden voordat het geld is benodigd de aanvraag in te dienen. 

Het fonds draagt niet bij als het project of de activiteit waarvoor een bijdrage wordt gevraagd al 
heeft plaatsgevonden of als de voorbereidingen zodanig ver zijn gevorderd dat er al een sluitende 
financiële dekking aanwezig is. 

Het bestuur streeft ernaar om de beslissing over de aanvraag binnen een week na de vergadering te 
communiceren. 

Aanvragen via de website 

Het fonds beschikt over een website waarin de aanvraagprocedure is ingebouwd. Aanvragen worden 
uitsluitend in behandeling genomen via de aanvraagmodule op de website. Daarbij dienen alle 
gevraagde documenten digitaal te worden aangeleverd. Indien een document niet beschikbaar is of 
door de aanvrager niet relevant wordt geacht kan dit op de website aanvraagmodule worden 
toegelicht. 

Het bestuur behoudt zich het recht voor om aanvullende informatie op te vragen of een gesprek te 
starten om een completer beeld achter de aanvraag te verkrijgen. 


