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 hebben op het verbeteren van de persoonlijke
ontwikkeling van kinderen, indachtig ons devies “Serving the children of het
World”. (passende projecten)
Deze projecten moeten tevens voldoen aan de volgende voorwaarden, 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 Kiwanisclub zijn aangewezen
als te ondersteunen (aangewezen projecten)
2) De aanvraag tot sponsoring 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 worden gedaan door de
vergadering van de Kiwanisclub. De voorstellen zullen vooraf aan de vergadering bij
de agenda worden gevoegd door Stichting Kiwanis Activiteiten. Mocht het bestuur van
de Stichting Kiwanis Activiteiten tot de conclusie komen dat de aanvraag eerder
beoordeeld dient te worden en niet gewacht kan worden op een vergadering, zal de
aanvraag tot sponsoring, welke is onderbouwd met een plan en een budget, met een
advies van de Stichting Kiwanis Activiteiten, waarbij de aanvraag is getoetst aan de
onder punt 1 vermelde criteria, worden rondgestuurd per mail naar alle leden met het
verzoek binnen één week te reageren. Wordt niet binnen één week gereageerd dan wordt
het Kiwanislid geacht zich te hebben onthouden van stemmen. Er kan enkel positief dan
wel negatief worden gereageerd op de aanvraag. Er zal geen discussie via de mail
plaatsvinden. Vervolgens zal bij meerderheid van stemmen worden besloten. Bij het
bepalen van de stemmen wordt conform de statuten gehandeld.
Aldus vaststgesteld in de vergadering van Kiwanis Veendam op 11-05-2022

