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Op zoek naar geld
Een tof project, maar een gebrek aan financiële middelen
is voor velen een gekend fenomeen. Moet het project dan
op de schop? Niet altijd. Met steun vanuit de bankenwereld
kan het project misschien toch gerealiseerd worden …
Cera Foundation
Cera is een erkende coöperatieve vennootschap van zo’n
415 000 vennoten en een belangrijke aandeelhouder van KBC.
Van de 415 000 vennoten zetelen ongeveer 1 000 vennoten in
45 regionale adviesraden. Deze regionale adviesraden beschikken over een eigen budget om lokale projecten te ondersteunen of kunnen eigen initiatieven ontwikkelen. Projecten krijgen
gemiddeld 2 000 tot 3 000 euro.
De projecten moeten passen binnen de domeinen van Cera
en voldoen aan diverse criteria. Een voorbeeld toont aan wat
mogelijk is: een jeugdverblijf wil nieuw tuinmeubilair waar
ook personen met een handicap gebruik van kunnen maken.
Dit komt in aanmerking omdat het een concreet project is
met een langdurig karakter en bovendien de gewone basisbehoefte overstijgt.
De regionale adviesraden vergaderen drie keer per jaar
en behandelen telkens tien tot vijftien dossiers. Nieuwe
aanvragen kunnen aan de hand van een eenvoudig
formulier, terug te vinden op www.cera.coop

Triodos Fonds
Het Triodos Fonds stimuleert schenkingen aan kleinschalige en vernieuwende projecten in eigen land, die
een duidelijk sociaal, ecologisch of cultureel doel
hebben. Het gaat om projecten in domeinen zoals
jeugdzorg, milieu, kunst en cultuur, onderwijs of
gezondheidszorg. De middelen van het fonds zijn
afkomstig van spaarders van Triodos Bank die
(een deel van) hun rente wegschenken (de zogeheten ‘rentebestemming’) of van rechtstreekse
giften van klanten aan het fonds.

Om in aanmerking te komen, moeten projecten uitgevoerd worden in België, een maatschappelijk doel nastreven en kleinschalig
zijn. Steun varieert van 1 000 tot 5 000 euro.
Minstens vier maanden voor de aanvang van het project stuur je
aan de hand van een standaardformulier (te vinden op www.triodos.be) je aanvraag in, samen met een overzicht van de financiële
toestand van je organisatie (bijv. in de vorm van een balans en
resultatenrekening). Vier keer per jaar evalueert het comité van
Triodos Fonds de ingestuurde projecten en wordt een antwoord
per post verstuurd.
Belfius Foundation
Elk jaar lanceert Belfius Foundation het project Helping Hands.
Deze projectoproep bekroont tien verenigingen die actief zijn op
het gebied van solidariteit en waarin personeelsleden van Belfius
zich als vrijwilliger inzetten.
BNP Paribas Fortis
Projecten van verenigingen waarvoor medewerkers van BNP
Paribas Fortis zich vrijwillig inzetten, kunnen een financieel
duwtje in de rug krijgen via Help2Help. De oproep wordt intern
verspreid en moet door de medewerker-vrijwilliger (ongeacht of
hij/zij nog actief in de bank werkt of reeds gepensioneerd is)
ingediend worden. Het reële en persoonlijke engagement van de
medewerker en de relevantie van het ingediende project zijn de
voornaamste criteria waarmee rekening wordt gehouden.
ING
ING organiseert één keer per jaar een Solidarity Award voor alle
medewerkers die actief zijn in een vereniging. Zij kunnen een
aanvraag voor sponsoring indienen voor hun vereniging.
Daarnaast sponsort ING sociale projecten via een mecenaatfonds
bij de Koning Boudewijnstichting. Daarover later meer (zie kader
hieronder).

In de zoektocht naar alternatieve financiering kan je
ook aankloppen bij andere organisaties waarvan de
Nationale Loterij en de Koning Boudewijnstichting
de meest gekende zijn. Welke organisaties er nog
bestaan en wat de voorwaarden zijn voor financiering,
vind je op onze website www.cjt.be/ondersteuning/
themas/financieel/.
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