Voorwaarden
Coöperatiefonds
Rabobank Peel Noord
Algemene voorwaarden


De aanvraag heeft betrekking op een nieuw initiatief;



De vereniging/stichting heeft een zakelijke rekening bij Rabobank Peel Noord;



De vereniging/stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;



De vereniging/stichting is gevestigd in de gemeente Gemert-Bakel en/of Laarbeek en heeft een lokaal
karakter;



De activiteit of het project van de vereniging/stichting vindt plaats in de gemeente Gemert-Bakel en/of
Laarbeek;



De vereniging/stichting heeft een maatschappelijk, sportief, recreatief of cultureel doel en draagt bij aan
de lokale leefbaarheid;



Het doel en handelen van de vereniging/stichting moet passen bij de identiteit van de Rabobank (dus
ethisch verantwoord zijn).

Algemene spelregels


Het initiatief draagt bij aan de leefbaarheid en sociale samenhang in een kern;



Er is/wordt zelfwerkzaamheid in het initiatief gestoken;



Het initiatief kan slechts in aanmerking komen voor één van de fondsen van het Coöperatief Dividend;



De bijdrage aan het initiatief bedraagt maximaal € 10.000 (inclusief BTW);



Een donatie wordt pas uitbetaald als het initiatief definitief doorgaat;



De uitbetaling is mogelijk tot twee jaar na goedkeuring door de Commissie Coöperatiefonds;



De donatie voor het initiatief is eenmalig. Er mogen geen rechten aan worden ontleend.
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De volgende verenigingen/stichtingen komen niet in aanmerking voor het Coöperatiefonds Rabobank
Peel Noord:


Particuliere initiatieven;



Advies- en overkoepelende organen;



Verenigingen/stichtingen die een sponsor-/ samenwerkingsovereenkomst hebben met Rabobank Peel
Noord;



Verenigingen/stichtingen met een beroep gerelateerd en/of commercieel doel (zoals zorginstellingen,
sportparken, gymzalen, maneges, kinderdagverblijven en scholen of daaraan gerelateerde
verenigingen/stichtingen: basisscholen, voortgezet onderwijsinstellingen, leerlingenverenigingen,
onderwijsstichtingen en ouderverenigingen);



Belangenbehartigersinitiatieven (bijv. ZLTO, huurdersvereniging, vereniging van (huis)eigenaren,
bonden, winkeliers-, ondernemersvereniging, personeels- en bedrijfsverenigingen);



Subafdelingen of subcommissies, vrienden van -verenigingen, vriendenclubs, supportersclubs,
steunstichtingen, clubs van 50/100/etc., verenigingen/stichtingen ter promotie van, zijn ondergeschikt
aan de hoofdvereniging;



Verenigingen/stichtingen die initiatieven buiten de gemeenten Gemert-Bakel en/ of Laarbeek steunen;



Verenigingen/ stichtingen met een politiek of religieus karakter;



Serviceclubs, studieclubs, spaarclubs, beleggingsclubs en sociëteiten;



Beheerstichting of –vereniging, stichting derdengelden;



Actiecomités;



Restauratie- en exploitatiekosten en verenigingen/stichtingen ten behoeve daarvan;



Milieubelastende, gevaarlijke en risicovolle activiteiten;



Doelen gericht op feesten en/of reizen.
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