Sommige
initiatieven
vragen om
wat extra
zorg

Sommige initiatieven uit de gemeenschap vragen wat extra zorg en steun om te
realiseren. Daarom stelt de Stichting Wildervank Fonds middelen beschikbaar voor
maatschappelijke initiatieven “dicht bij huis”. Steun aan projecten die gericht zijn
op de verbetering van de lokale of de regionale samenleving, projecten met een
sociale, culturele of ideële strekking.
Juist op kleinschalig niveau zijn er vele initiatieven die opereren zonder enig
commercieel, politiek of religieus doel. Echter, dit soort charitatieve, culturele,
sociale of educatieve projecten zonder winstoogmerk beschikken veelal niet over
voldoende middelen om hun doelen te verwezenlijken, en komen daardoor moeilijk
van de grond. Dergelijke projecten “in de knop” kunnen een beroep doen op de
Stichting Wildervank Fonds. Ten einde te proberen met ondersteuning van dit
Fonds tot bloei te komen.

Ontstaan van de Stichting Wildervank Fonds - Spaarbank in Wildervank

Welke projecten komen in aanmerking ...

De spaarbanken, ook die van Wildervank, hebben een lange historie die
teruggaat tot het begin van de negentiende eeuw.

“De Stichting heeft ten doel het bevorderen van culturele, sociale, educatieve
en charitatieve activiteiten op het gebied van de sport en andere activiteiten
van ideële aard, alsmede het doen van uitkeringen met een ideële of sociale
strekking gericht op de regio Wildervank, Veendam, Stadskanaal, Beilen en
Bellingwolde, alles in de ruimste zin des woords”.

De Maatschappij tot Nut van het Algemeen nam het initiatief “om de spaarzin te
bevorderen als onderdeel van het proces om het geestelijk leven van de gewone
burger te verhogen”.
In 1817 werd hiertoe de eerste spaarbank opgericht en er volgden nog vele
andere, die later bijna allemaal de stichtingsvorm meekregen. Immers, het
behalen van winst was geen doel op zich en reserves werden opgebouwd om
het voortbestaan van de spaarbank te waarborgen.
Op 30 juli 1844 werd in Wildervank door het departement Wildervank van de
Maatschappij tot Nut van het Algemeen een Nutsspaarbank opgericht. Het ging
goed met de bank. Na de Tweede Wereldoorlog werd de bank een stichting. De
bank breidde middels filialen uit naar Stadskanaal, Beilen en Veendam en werd
in 1973 een Bondsspaarbank. In 1980 volgde een fusie met de spaarbank van
Bellingwolde. De Bondsspaarbank Wildervank fuseerde in 1995 met de SNS
Bank. Hierdoor werd de structuur gewijzigd, waarbij alle activiteiten van de
bank werden overgenomen door de SNS Bank.
Naar aanleiding van deze fusie is het SNS Fonds Wildervank opgericht. De
financiële middelen van dit fonds zijn verkregen uit het vermogen van de
oorspronkelijke Bondsspaarbank.
In 2013 werd een naamswijziging doorgevoerd. Vanaf 17 oktober werd de
nieuwe naam Stichting Wildervank Fonds.

Dit alles zonder winstoogmerk en zonder het verlangen van een
tegenprestatie.
Als klankbord van de samenleving wil de Stichting Wildervank Fonds slechts
weinig zaken uitsluiten. Het soort initiatieven dat voor financiële steun van de
Stichting Wildervank Fonds in aanmerking komt, mag dan ook heel divers en
origineel van opzet zijn. Projecten met een sociaal-maatschappelijke of ideële
inslag, dan wel concreet gericht op kunst, sport, gezondheid, educatie,
recreatie of natuur en milieu kunnen voor steun bij het Fonds terecht.
Een aanvraag bij de Stichting Wildervank Fonds moet altijd projectgebonden
zijn en er moet aanwijsbaar sprake zijn van onvoldoende vermogen.
Voorwaarde is verder dat de initiatieven zich richten op de regio Wildervank,
Veendam, Stadskanaal, Beilen en Bellingwolde en een looptijd hebben van
maximaal vier jaar. Uiteraard moeten ze van algemeen belang zijn voor de
regio en geen commercieel karakter; hetgeen onder meer betekent dat zij
hoofdzakelijk dienen te worden uitgevoerd door betrokken vrijwilligers.

... en welke niet

Hoewel de Stichting Wildervank Fonds open staat voor een grote variëteit aan
initiatieven, wordt niet elke aanvraag in behandeling genomen.
De Stichting Wildervank Fonds geeft in principe geen steun aan:

•
•
•
•
•
•
•
“De Stichting Wildervank Fonds heeft ten doel het bevorderen van culturele, sociale, educatieve en charitatieve activiteiten
op het gebied van de sport en andere activiteiten van ideële aard, alsmede het doen van uitkeringen met een ideële of sociale
strekking gericht op de regio Wildervank, Veendam, Stadskanaal, Beilen en Bellingwolde, alles in de ruimste zin des woords”.

individuen;
instellingen en projecten met een overwegend commerciële, politieke
of religieuze doelstelling;
projecten die reeds in een vergevorderd stadium verkeren;
instellingen die een aanvraag indienen ter dekking van exploitatieen / of overheadkosten;
overheden of overheidsinstellingen;
instellingen die uitsluitend een niet-projectgebonden aanvraag
indienen;
instellingen die over een substantieel eigen vermogen beschikken;
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•

instellingen, gevestigd buiten de genoemde regio's, tenzij het een
instelling betreft met een bovenregionaal project dienstig aan een of
meer van de vier genoemde regio's.

Bij verstrekte donaties vanaf € 5.000,= wordt met de aanvrager afgesproken
dat het betreffende project na voltooiing geëvalueerd zal kunnen worden. Dit
kan gebeuren door een schriftelijke evaluatie door de aanvrager zelf of een
mondelinge evaluatie door een bezoek te brengen aan de begunstigde
organisatie.
Beneden € 12.500,= kan het Fonds van de desbetreffende instelling een
financiële verantwoording aangaande de verstrekte donatie verlangen.

Hoe kan uw initiatief tot iets moois groeien ?

Stel, u heeft een idee of project dat aan alle onder criteria genoemde vereisten
van de Stichting Wildervank Fonds voldoet. Dan is het zaak om uw aanvraag
voor financiële 'voeding' goed te onderbouwen.
Verzoeken om financiële steun dienen schriftelijk worden ingediend; de
aanvragen worden door de secretaris in chronologische volgorde vastgelegd.
Het fonds kent geen gestandaardiseerde aanvraagformulieren; iedere aanvraag
dient opgebouwd te zijn uit ten minste de volgende elementen:

•
•
•
•
•
•

gegevens van de aanvragende instelling (indien aanwezig: statuten en
inschrijving Kamer van Koophandel);
indien aanwezig: de meest recente jaarrekeningen en jaarverslagen;
een uitgebreide projectbeschrijving;
een begroting alsmede een overzicht van de instellingen waar
eveneens een aanvraag voor een bijdrage is ingediend;
een opgave van reeds toegezegde bedragen en namen van de
betrokken personen en instellingen;
de naam van een of meer contactpersonen.

Bij verstrekking van onjuiste informatie bij de aanvraag, alsmede indien de
donatie niet aan het bestemde doel is besteed, kan restitutie van de verstrekte
financiële bijdrage worden verlangd.

Voor verstrekte donaties van € 12.500,= en hoger kan het Fonds een
accountantsverklaring vragen, waarin bevestigd wordt dat het toegewezen
bedrag ook daadwerkelijk conform de afspraken is besteed aan het bedoelde
project.
De toewijzing van donaties of maatschappelijke sponsoring is geheel en al ter
beoordeling van de Stichting Wildervank Fonds. Het proces van
besluitvorming inzake de eventuele toewijzing neemt doorgaans niet meer
dan een maand in beslag.

Contact, ook voor het indienen van uw aanvraag, uitsluitend
schriftelijk via:

Stichting Wildervank Fonds
Postbus 2018
9640 CA Veendam
K.v.K. 410.15.465
www.stichtingwildervankfonds.nl

ANBI - De Stichting Wildervank Fonds is door de belastingdienst aangewezen
als een Algemeen Nut Beogende Instelling.
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