Procedure Aanvraag Bijdrage Groepenfonds

Uitgangspunten van het Groepenfonds
Het Groepenfonds biedt financiële ondersteuning aan lokale afdelingen en groepen (vrijwilligers)
door het hele land bij het uitvoeren van activiteiten die aansluiten bij de strategische doelen van
Milieudefensie die staan beschreven in het Algemeen Beleidsplan, zoals vastgesteld door de
Algemene Ledenvergadering van 11 juni 2016:
... Milieudefensie werkt aan een omslag naar een eerlijke en duurzame energie-, mobiliteits, en voedselvoorziening, met volledige zeggenschap voor burgers. Dit doen we samen met
een zo breed mogelijke groep mensen, organisaties, bewegingen, overheden en bedrijven
die deze omslag ook willen. We steunen hun acties en initiatieven en versterken die met
onderzoek en actie richting politiek en bedrijfsleven. Samen vormen we de kracht die een
eerlijke en duurzame wereld mogelijk maakt... [tekst uit de samenvatting van het ABP]
Elke groep heeft in principe het recht om per kalenderjaar een aanvraag in te dienen voor
financiële ondersteuning in het kader van de hierboven genoemde activiteiten. De aanvraag wordt
aan de hand van deze regeling beoordeeld door de medewerker van het Groepenloket van
Milieudefensie, na een afstemmingsproces.
Voorwaarden voor het indienen van een aanvraag uit het Groepenfonds
Activiteiten dienen:
 aan te sluiten bij de strategische doelen van Milieudefensie, zoals beschreven in het
actuele Algemeen Beleidsplan;
 kort en projectmatig te zijn;
 mensen in beweging te brengen om actief te worden op ons strategisch doel (beschreven
in het ABP);
 in de toekomst plaats te vinden (er vindt geen vergoeding achteraf plaats);
 het logo of de van Milieudefensie moet op de één of andere manier in beeld komen.
Het maximale bedrag dat per activiteit door een groep kan worden aangevraagd is €2.000
inclusief btw.
Het maximale bedrag dat per kalenderjaar door een groep kan worden aangevraagd is €4.000
inclusief btw. Er geldt een maximum van 3 activiteiten per jaar.
Waar is het groepenfonds niet voor bedoeld?
• het Groepenfonds is niet bedoeld voor kosten die voortvloeien uit de normale
groepsvoortgang zoals kantoor- en vergaderkosten.
• we vergoeden geen personeelskosten van de groep die de aanvraag doet (bijvoorbeeld zzp
kosten), het gaat om een vrijwillige groep die de aanvraag doet.
• Het groepenfonds is niet bedoeld voor kosten van juridische procedures. Groepen die
griffierechten moeten betalen bij beroepsprocedures, kunnen wel verzoeken om deze
kosten voor te schieten bij de juridisch medewerker van MD. Bij verlies van de
beroepsprocedure hoeft het bedrag niet terugbetaald te worden. Bij winst worden de
griffierechten terugbetaald aan de groep, die het bedrag vervolgens door boekt aan MD
Kosten van juridisch adviseurs of advocaten komen niet voor vergoeding in aanmerking
omdat dit om te grote bedragen gaat. Voor advies neem contact op met het groepenloket.
Eerder toegekende steun aan een activiteit houdt niet in dat een volgende aanvraag van dezelfde
groep ook automatisch gehonoreerd zal worden. Iedere aanvraag wordt opnieuw bekeken en op
zijn eigen waarde beoordeeld.
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Als een groep binnen een lopend kalenderjaar een tweede of derde aanvraag doet dan zal kritisch
gekeken worden naar de nog beschikbare middelen in het groepenfonds en zullen groepen die een
eerste aanvraag doen de voorkeur hebben.
Wanneer er sprake is van een aanvraag in nauwe relatie met activiteiten van het landelijk bureau
dan zal het groepenloket eerst beoordelen of er financiering vanuit het betreffende project kan
plaatsvinden.
Het indienen van een aanvraag
De aanvraag dient – voorafgaand aan de betaling van de kosten - online te worden ingediend met
het formulier Aanvraag Groepenfonds (Zie hieronder). In de aanvraag moet minimaal zijn
opgenomen:
 het doel van de activiteit;
 de omschrijving en datum van de activiteit;
 adres- en bankgegevens van de groep;
 een onderbouwde begroting van de kosten;
 een realistisch tijdpad (begin- en einddatum);
 verantwoordelijke/aanspreekpunt van de groep;
 omschrijving eindresultaat;
 eventuele risico’s.
De aanvraag dient minimaal 4 weken voor de aanvang van de activiteit te worden ingediend.
Bij een activiteit waarbij in de aanvraag voldoende onderbouwd is dat snel moet worden
ingespeeld op de actualiteit kan de aanvraag bij uitzondering minimaal 2 weken voor de aanvang
van de activiteit worden ingediend.
Indien een activiteit juridische consequenties kan hebben (door bijv. de inzet van burgerlijke
ongehoorzaamheid) dient de aanvraag 6 weken van tevoren te worden ingediend in verband met
het maken van een gedegen risicoanalyse.
Honorering van de aanvraag
Een aanvraag wordt gehonoreerd als minimaal aan bovenstaande voorwaarden en doelstellingen is
voldaan.
Proces:
 Het formulier Aanvraag Bijdrage Groepenfonds komt per email binnen bij het
Groepenloket van Milieudefensie: groepenloket@milieudefsnie.nl en wordt geregistreerd.
 Binnen 4 weken wordt de aanvraag beoordeeld door het Groepenloket. Hierbij kan advies
worden ingewonnen bij andere teams binnen de organisatie.
 Het Groepenloket geeft bij een positieve beoordeling opdracht aan de financiële
administratie voor betaling van een voorschot van 80% van de totale aanvraag.
 Het Groepenloket stuurt een bericht aan de indienende groep zodat met de uitvoering kan
worden gestart.
Aanvragen achteraf worden niet gehonoreerd, tenzij overmacht o.i.d. kan worden aangetoond.
Tijdens de uitvoering
Als de grootte van de aanvraag meer dan €500 bedraagt, wordt een tussentijds evaluatiemoment
afgesproken tussen de indienende groep en het Groepenloket over de stand van zaken rond de
planning en het budget.
Na afloop van de activiteit
Binnen 3 weken na afloop van de activiteit of het project ontvangt het Groepenloket:
 Een kort inhoudelijk verslag, Facebookpagina, fotoverslag of een ander, nader af te
spreken terugmelding, zo mogelijk, en voorzien van een kort overzicht van de publiciteit
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die de activiteit heeft opgeleverd (zie checklist die wij sturen zodra de aanvraag
gehonoreerd is)
Een beknopt financieel verslag.
Kopieën van de diverse bonnen en facturen.

Na akkoord over de uitgevoerde werkzaamheden en de terugmelding daarover geeft het
Groepenloket opdracht aan de financiële administratie om de laatste 20% van het aangevraagde
bedrag over te maken. Hierna kan de aanvraag worden afgesloten.
Continuïteit Groepenfonds
De hoogte en de criteria van het Groepenfonds worden per kalenderjaar vastgesteld door het
hoofd Bewegingsopbouw van Milieudefensie.
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Aanvraag bijdrage Groepenfonds1
Naam groep:
Naam contact persoon:
Email:
Telefoonnummer:
Adres:
Rekeningnummer: NL
Naam van de activiteit:
Doel van de activiteit: (Maximaal 100 woorden)

Omschrijving van de activiteit (+ plaats, datum, hoe draagt de activiteit bij aan het gestelde doel?)
(Maximaal 1000 woorden).

Welke eventuele risico’s zie je voor de activiteit?: (Maximaal 250 woorden)

Aan te vragen bedrag:
Voor de activiteit vraagt de groep een bedrag aan van: €
Begroting van de activiteit
De kosten voor (bv. locatie)
De kosten voor (bv. materialen)
…..
…..

€
€
€
€
Totaal:

€

Ondertekening
Plaats:

Datum:

Namens de groep:
Contactpersoon:
Akkoord namens Milieudefensie:

1

Opsturen naar: groepenloket@milieudefensie.nl
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