Beleidsnota Stichting Honig Laan Fonds
In de nota wordt omschreven hoe wij opereren en wij proberen zo goed mogelijk
criteria te benoemen voor toe -afwijzing. Omdat iedere aanvraag uniek is zal het
beslissen over een aanvraag altijd mensenwerk blijven met daarbij een dosis
onvermijdelijke subjectiviteit. De criteria zijn indicatief en de combinatie van
verschillende componenten bepaalt de beslissing.
Aan deze beleidsnota kunnen geen rechten worden ontleend en wij beschikken
ook niet over een ‘in beroep mogelijkheid’. Een afwijzing is een afwijzing,
waarover niet kan worden gecorrespondeerd.
Kerndoelen van de stichting
De stichting beoogt activiteiten of zaken mogelijk te maken, die zonder onze hulp
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 scheidslijn tussen kosten van een project en normale exploitatiekosten is niet
altijd eenvoudig te bepalen. Aanvragen die betrekking hebben op een investering
(aanschaf van een scorebord) komen eerder in aanmerking dan de bijdrage voor
de kosten van de huur van een sporthal.
Als een organisatie naast de normale activiteiten iets uitzonderlijks organiseert
kan dit voor ondersteuning in aanmerking komen. Een evenement voor het 50
jarig bestaan komt eerder in aanmerking dan de jaarlijks terugkerende kosten.
Aanvragen die bedoeld zijn om de algemene kosten van een organisatie te
dekken zullen in het algemeen worden afgewezen.
Organisaties werkend met vrijwilligers versus werkend met professionals
Wederom een criterium dat niet zwart-wit is. Een organisatie met
beroepskrachten die opereert in een soort van commerciële marktsituatie maakt
minder kans dan wanneer een activiteit is bedacht, en uitgevoerd voor en door
vrijwilligers. Hierbij speelt ook een rol in hoeverre de activiteit bijdraagt aan onze
kerndoelen van ons fonds en of onze ondersteuning doorslaggevend is of het kan
worden gerealiseerd.
Het fonds ondersteunt geen zakelijke activiteiten.
Het aantal personen dat voordeel heeft van onze steun
Het aantal mensen dat voordeel heeft van de subsidie kan medebepalend zijn.
Hierbij kan worden gedacht aan een theatervoorstelling met 500 bezoekers

versus een zeer gericht historisch boek dat zal uitkomen in een oplage van 50
exemplaren.

Eigen middelen
Wij willen als fonds het verschil kunnen maken. Dit betekent dat aanvragers die
beschikken over voldoende eigen middelen niet in aanmerking komen voor onze
ondersteuning. Uiteraard verwachten wij niet dat een aanvrager de laatste euro
vanuit de liquide middelen gebruikt. Ook zijn wij bereid om hierbij rekening te
houden met andere toekomstige verplichtingen. Om dit te kunnen beoordelen
vragen wij om een recente balans en een exploitatierekening.
Wanneer er meer financiële ondersteuners zijn?
Naast het Honig Laan Fonds zijn er (ook lokaal) diverse andere goede doelen
fondsen. Voor aanvragen onder €5.000 verwachten wij niet dat het
aangevraagde bedrag in delen wordt aangevraagd bij verschillende fondsen. Bij
middelgrote aanvragen tussen €5.000 en €25.000 kan het verstandig zijn voor
een deel van het benodigde bedrag bij ons aan te kloppen. Voor grote
aanvragen (boven €25.000) is het niet ongebruikelijk dat wij overleggen met
andere fondsen over wie wil en kan wat doen?
De laatste jaren zien wij een zich terugtrekkende overheid als het gaat om het
financieel ondersteunen van onze kerndoelen. Echter daar waar de overheid
middelen beschikbaar stelt verwachten wij dat deze mogelijkheden eerst worden
onderzocht alvorens bij ons fonds aan te kloppen.
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.
Werkgebied
Het Honig Laanfonds 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.
Gevraagde documenten voor een succesvolle aanvraag zijn: (af te stemmen met
nieuwe website)
o
o

o
o
o
o
o

De actuele statuten. Voorzien van de datum waarop de akte is gepasseerd
en ondertekend door een notaris.
Een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit
document is niet ouder dan één jaar. De samenstelling van bestuur/directie
moet er duidelijk uit blijken. Het bestuur dient uit minstens drie
onafhankelijke leden te bestaan.
Het meest recente beleids- en activiteitenplan.
De meeste recente balans en resultatenrekening. Deze is afkomstig uit uw
financieel jaarverslag.
Een kostenbegroting en/of offertes. Het gaat om een gespecificeerde
opgave van de kosten van het project waarvoor u een bijdrage vraagt.
Een financierings- of dekkingsplan van het project.
Relevante documentatie over uw organisatie en activiteiten.

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.
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 Honig Laan fonds beschikt over een website waarin de aanvraagprocedure is
ingebouwd. Wij vragen iedere aanvrager deze module voor de aanvraag te
gebruiken en de gevraagde documenten hierin te uploaden. Indien een document
niet beschikbaar is of door de aanvrager niet relevant wordt geacht kan dit op de
website aanvraagmodule worden toegelicht.

