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Visie en criteria voor sponsoring van internationale en
regionale projecten door de Stichting Zutphense Hand 1
De Hand is een stichting die een bijdrage wil leveren aan goede doelen in het
buitenland en in Zutphen en omgeving. Zij exploiteert daarvoor een
kringloopwinkel, waar iedereen op vrijwillige basis werkt. De opbrengsten van
de verkoop worden besteed aan het exploiteren van de winkel en aan de
bovengenoemde goede doelen.

In de wereld om ons heen zien we dat economische ontwikkelingen, de effecten
van klimaatsverandering en de toenemende migratie voor veel mensen kansen
bieden. Tegelijkertijd zien we echter ook dat de ongelijkheid tussen groepen
mensen en gebieden groter wordt en dat armoede en onzekerheid toenemen.
Ons uitgangspunt is dat iedereen dezelfde basisrechten verdient.

De Hand wil projecten sponsoren van organisaties (niet particulieren) uit
Zutphen en omgeving, die de negatieve gevolgen van de economische en
maatschappelijke ontwikkelingen compenseren voor die groepen mensen die dat
niet zelf kunnen. Zij sponsort geen noodhulp (uitzonderingen daargelaten) maar
beoogt het versterken van organisaties en initiatieven die het zelfstandig
functioneren van mensen stimuleren.

Zij sponsort ook internationale projecten waar burgers van Zutphen en
omgeving bij betrokken zijn en die aan in de vorige alinea genoemde
voorwaarden voldoen.

Hieronder worden de uitgangspunten voor het toewijzen van gelden aan
internationale projecten (zie A) en regionale projecten (zie B) verder uitgewerkt.
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Hierna aangeduid met de Hand of de stichting.
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A.

INTERNATIONALE PROJECTEN/ GOEDE DOELEN

A.1

Welke aanvragen kunnen in aanmerking komen voor sponsoring

Dit zijn projecten/ goede doelen op het gebied van
•
•
•
•

Onderwijs en opleiding (vooral basisonderwijs en praktijkonderwijs)
Gezondheidszorg
Zelfvoorziening van voedselproductie
Cultuur- en kunstvormen voor jongeren en kinderen

De Hand sponsort voorzieningen (investeringen) in (vaste) activa. Voorwaarde
hierbij is dat er een samenwerking is met lokale overheden, lokale leiders en/of
andere organisaties.
De Hand sponsort niet:
•
•
•

Taken die een overheid had moeten uitvoeren (bijvoorbeeld sociale
voorzieningen);
Weeshuizen zonder duidelijke binding met opleiding en scholing;
Personele kosten, verbruiksgoederen, exploitatielasten en particulieren.

Wel activiteiten die:
•
•
•
•

A.2

Sociale cohesie bevorderen en
Zelfredzaamheid bevorderen en
Een langdurig effect hebben en.
En bovendien stimuleren we projecten die door vrouwen geïnitieerd zijn.

Criteria voor het honoreren van internationale aanvragen

A.2.1 De aanvrager
• De aanvragende organisatie is een rechtspersoon.
• De aanvrager dient in Zutphen of omstreken (ruwweg een straal van 10
km.) woonachtig te zijn.
• De aanvrager dient in het project werkzaam te zijn en/of het regelmatig
te bezoeken, zodat (feitelijk en objectief) over de voortgang en het
beoogde effect van het project en de sponsoring gerapporteerd kan
worden.
A.2.2 Het project/initiatief
• Het project moet aantoonbaar, en bij voorkeur direct, bijdragen aan de
ontwikkeling en/of verbetering van de (leef en/of werk) omstandigheden
van een groep of gemeenschap, zoals eerder omschreven en een
duurzaam effect hebben.
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•
•
•

Gaat het om een groter project, dan moet de bijdrage van de Hand
duidelijk tot uiting komen in een herkenbaar en meetbaar deel van dat
totaal.
Tussen start en finish van het project(deel) mogen niet meer dan 24
maanden zitten. De Hand gaat geen langjarige verplichtingen aan.
Een bijdrage van goederen uit de (eigen) kringloopwinkel-Hand is ook
denkbaar.

B.

REGIONALE PROJECTEN/ GOEDE DOELEN

B.1

Welke aanvragen kunnen in aanmerking komen voor sponsoring
•

•
•

Initiatieven voor minderbedeelden of anders gezegd daar waar
verschillen te groot zijn en waar kleine bijdragen veel effect sorteren. En
waardoor mensen beter of meer gebruik kunnen maken van
voorzieningen en daardoor beter kunnen functioneren in hun directe
omgeving.
Initiatieven die sociale cohesie bevorderen. Een voor iedereen positief
wij-gevoel.
Inbreng van ideeën van eigen medewerkers van de Hand, hiertoe is 10%
van het jaarlijks te besteden sponsorgeld beschikbaar.

De Hand sponsort activiteiten met de volgende kenmerken:
• Projecten voor burgers en met name de jeugd die maatschappelijk een
achterstand hebben en die tevens bijdragen aan de gemeenschapszin.
• Ouderen met een klein sociaal netwerk
De Hand sponsort niet:
• personele kosten
• exploitatielasten
• particulieren
B.2

Criteria voor het honoreren van regionale aanvragen

B.2.1 De aanvrager
• De aanvragende organisatie is een rechtspersoon, bekend bij de lokale
overheid en gevestigd in de regio Zutphen.
• De organisatie moet aantoonbaar bijdragen leveren aan de ontwikkeling
en/of de verbetering van de leer- en/of werk- en/of leefomstandigheden
van een benoembare (doel)groep of gemeenschap.
• De aanvragende persoon uit de organisatie dient een zodanige relatie met
het project te hebben, dat (feitelijk en objectief) over de voortgang en het
beoogde effect van het project en de sponsoring gerapporteerd kan
worden.
• De organisatie moet grotendeels een vrijwilligersorganisatie zijn en mag
een zeer beperkt aantal betaalde krachten in dienst hebben.
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B.2.2 Het project/initiatief
•
•
•
•

B.3

Het project moet een verbeteractie in de aanvragende organisatie zelf
zijn, zodat beter gefunctioneerd kan worden door de doelgroep, of een
verbeteractie voor de doelgroep.
De bijdrage heeft niet de vorm van een algemene gift.
Gaat het om een groter project, dan moet de bijdrage van de Hand
duidelijk tot uiting komen in een herkenbaar en meetbaar deel van dat
totaal.
Een bijdrage van goederen uit de (eigen) kringloopwinkel-Hand is ook
denkbaar.

Procedure van aanvraag en goedkeuring
1. De aanvrager stuurt de aanvraag naar de sponsorcommissie van de Hand.
Dit kan per mail of in een brief. Het project wordt uiteengezet en mag niet
strijdig zijn met de omschreven criteria van de Hand. De gevraagde
bijdrage moet onderbouwd zijn met een begroting van het hele project en
van het deel dat de Hand wordt verzocht bij te dragen.
2. De sponsorcommissie beoordeelt de aanvraag aan de Hand van de
gestelde criteria. Indien nodig, wordt verdere informatie ingewonnen bij
de aanvrager/aanvragende organisatie.
3. Als het project / de aanvraag lijkt te voldoen, ontvangt de aanvrager een
aanvraagformulier om nadere (administratieve) informatie te kunnen
vermelden en die terug te sturen.
4. De sponsor-commissie doet in alle gevallen een voorstel aan het bestuur
betreffende de aanvraag.
5. Het Bestuur neemt de uiteindelijke beslissing over een bijdrage of alsnog
een afwijzing.
6. De sponsorcommissie en de aanvrager worden op de hoogte gebracht van
het besluit.

De Hand visie en criteria sponsoring, augustus 2021

