Lijst projecten die niet in aanmerking komen voor een donatie van het Schipholfonds
Hoe graag het Schipholfonds ook jou wil helpen, we kunnen niet op alle aanvragen voor donaties ingaan. Het heeft geen zin
om een aanvraag te doen als deze gaat over:
•
•
•
•

•
•

Passief bewegen, zoals denksporten (b.v. bridge, dammen), maar ook sjoelen, biljarten, tuinieren, wandelen,
vervoer van mensen, e.d.;
Een muziekfestival, musical, muziek maken, feestweek, e.d die niet hoofdzakelijk over bewegen en sport gaat;
Kortdurende evenementen zoals toernooien, jubilea, trainingskampen, nationale feestdagen, ;
Eenmalige kosten (zoals van huur locatie en attributen) en kosten die niet direct bijdragen aan sportief bewegen
(zoals kosten EHBO, prijzen, vergoedingen, organisatie, reis- en verblijfkosten, promotie, publiciteit, drukwerk,
kleding, e.d.);
Materialen die niet direct voor het uitoefenen van de sport noodzakelijk zijn (scorebord, ballenkar, e.d.);
Andere fondsen.

Projecten met een specifiek karakter:
o Cultuur en welzijn;
o Religieus;
o Politiek;
o Ondersteuning individuen.
Projecten die:
o Al gerealiseerd zijn vóór de datum waarop de aanvraag door het bestuur wordt beoordeeld;
o Fondsen werven voor derden;
o Buiten het werkgebied plaatsvinden;
o Nog volledig opgestart moeten worden;
o Niet toegankelijk zijn voor anderen (b.v. een peuterspeelzaal met een afgesloten speelplein);
o Eigendom worden van een andere instelling.
Projecten op het gebied van onroerend goed en grondbewerking:
o Bouwen, renoveren, inrichten van onroerend goed met uitzondering van sportvelden;
o Grondwerkzaamheden (zoals leidingen, verplaatsen of ophogen van grond, e.d.) en aanpalende zaken (zoals
aanleg wegen, terras, overkapping, e.d.).
Projecten gericht op instandhouding, exploitatie-, opstart- en overheadkosten, zoals:
o Huur, vergoeding medewerkers/vrijwilligers;
o Zonnepanelen, verwarming;
o Contributie bond, lidmaatschap vereniging;
o (Club)kleding;
o Computers en computerprogramma's.
Projecten van (lokale) overheid en publiekrechtelijke organisaties:
o Koepelorganisaties;
o Verenigingen van eigenaren;
o Bewonersverenigingen en/of woongemeenschappen (i.v.m. het particuliere karakter van deze verenigingen);
o Tuinverenigingen;
o Dorpshuizen met uitzondering van niet-commerciële dorpshuizen.

