
STICHTING KIWANIS ACTIVITEITEN PROTOCOL ONDERSTEUNING PROJECTEN

1) Projecten die door de Kiwanisclub ondersteund kunnen worden (sponsoring)
vallen in een van de volgende categorieën:
a) projecten die betrekking te hebben op het verbeteren van de persoonlijke

ontwikkeling van kinderen, indachtig ons devies "serving the children of the
World". (passende projecten)
Deze projecten moeten tevens voldoen aan de volgende voorwaarde:
het zijn.
- Veendamse of regionale projecten, of
- projecten in ontwikkelingsgebieden met een Veendamse contactpersoon
(een aantoonbaar betrouwbare uitvoerder), of
- projecten die aansluiten bij projecten van Kiwanis Nederland of Kiwanis
International.

b) andere projecten die door de vergadering van de Kiwanisctub zijn
aangewezen als te ondersteunen (aangewezen projecten)

2) De aanvraag tot sponsering van een project wordt onderbouwd met een plan en
een budget, en afspraken over de terugkoppeling na uitvoering van het project.

3) De besluitvorming over de toekenning van sponsorbijdragen tot maximaal € 500,-
wordt opgedragen aan het bestuur van de Stichting Kiwanisactiviteiten, onder
voorwaarde dat de te honoreren projecten voldoen aan de punten 1) en 2), en de
beschikbare middelen van de stichting vordoende zin.
Een besluit over de toekenning van een sponsorbedrag door het bestuur van de
Stichting wordt gemeld aan de eerstkomende vergadering van de Kiwanisclub.

4) De vergadering van de Kiwanisclub besluit omtrent de toekenning van
sponsorbijdragen van meer dan € S00,-.

5) Alle aanvragen worden door het bestuur van de Stichting getoetst aan de onder
punt 1 vermelde criteria. De aanvragen die voldoen aan deze criteria en niet
binnen het mandaat vallen zoals omschreven in punt 3, zullen met een advies van
het bestuur van de Stichting aan de ledenvergadering worden voorgelegd. De
voorstellen zullen vooraf aan de vergadering bij de agenda worden gevoegd.
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