Fonds op maat
Aanvraagformulier
Fonds op Maat is het solidariteitsfonds van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Met dit fonds ondersteunen we
kinderen, jongeren en hun ouders, die het thuis financieel moeilijk hebben. Zo proberen we de financiële
drempels van het deelnemen aan scouting weg te werken.
Bij Fonds op Maat kan je aanvragen doen voor steun voor deelname van leden aan betalende activiteiten
zoals weekends, kampen, zwemmen,... Een aanvraag gebeurt steeds door de leiding, niet door ouders of
leden.
Bekijk bij het invullen de voorwaarden voor het beoordelen van aanvragen (onderaan). Lees zeker ook onze
brochure: “Scouting op Maat” met onder andere de tips voor het verlagen van de kosten voor alle leden (te
vinden op de website).
Om een aanvraag te doen, vul je het onderstaande formulier in,
Diversiteit@scoutsengidsenvlaanderen.be. Alle velden zijn verplicht in te vullen.

en

stuur

je

het

naar:

OPMERKING: Het document invullen en ingevuld opslaan, lukt met Adobe Reader, maar enkel vanaf versie X. Zorg dus dat je de
laatste versie gebruikt!

Contactgegevens:
Naam van je groep:
groepsnummer:
Naam van de aanvrager:
Lidnummer bij SGV:
Telefoonnummer:
Mail-adres:
Rekeningnummer

(Van je groep! Hierop wordt het bedrag gestort):

Verantwoording:
Naam van het lid:

(waarop deze aanvraag van toepassing is)

Hebben jullie voor het lid verminderd lidgeld aangevraagd?
Voor welke activiteit gaan jullie het bedrag gebruiken?

Ja

Nee

(geef een korte situatie-schets)

Datum van de activiteit: (ook eind-datum indien meerdaagse activiteit):

tot

Kostprijs van de activiteit: (Wat is de algemene prijs per persoon?)
Bedrag van de aanvraag:

(welk bedrag zouden jullie willen ontvangen van FoM?)
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Reden van de aanvraag: (Waarom is steun van Fonds op Maat nodig?)

Welke inspanningen hebben jullie geleverd om de kostprijs van de activiteit zo laag mogelijk te houden?
Hebben jullie contact opgenomen met externe organisaties voor extra ondersteuning of tips (OCMW,
vereniging waar armen het woord nemen,...)?

Opmerkingen: (Als je nog extra opmerkingen hebt bij je aanvraag geef ze dan hier)

Voorwaarden bij het beoordelen van de aanvragen:
•

•

•

•

Ondersteuning van Fonds op Maat kan worden aangevraagd voor kinderen en ouders die het thuis
financieel moeilijk hebben. We hanteren daarbij het solidariteitsbeginsel: ieder draagt zijn steentje
bij. De verdeelsleutel: 1/3 betalen de ouders, 1/3 betaalt de groep, 1/3 betaalt Scouts en Gidsen
Vlaanderen via het Fonds op Maat.
We hanteren de richtprijzen voor weekends en kampen per tak, zoals beschreven in het onderzoek
“Quanta Costa” te vinden op de website van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Indien het gevraagde
bedrag en de gehanteerde prijzen niet in lijn liggen van deze richtprijzen, kunnen we om meer
informatie vragen. Zorg er dus voor dat je je aanvraag voldoende duidt en onderbouwt (zonder in
detail te treden over de thuissituatie van de kinderen).
Een aanvraag is enkel mogelijk voor individuele kinderen, niet voor een hele groep. Fonds op maat
komt enkel tussen bij betalende scouts- en gidsenactiviteiten, niet bij de aankoop van materiële
goederen (slaapzak, rugzak,...).
Heb je nog vragen bij dit formulier of over de mogelijkheden bij jouw specifieke situatie? Dan kan je
steeds terecht op het verbond: 03 231 16 20 (vraag naar een persoon verantwoordelijk voor
diversiteit!) of op diversiteit@scoutsengidsenvlaanderen.be.
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