Rabobank Clubkas Campagne
Criteria voor deelname
Voorwaarden voor verenigingen en stichtingen voor deelname aan de
Rabobank Clubkas Campagne Stad en Midden Groningen












De Rabobank Clubkas Campagne staat open voor verenigingen en stichtingen.
De vereniging/stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dit is een zelfstandige
inschrijving en kan niet via een overkoepelende instantie.
Mensen moeten lid kunnen zijn/worden van de vereniging dan wel moet voor een brede doelgroep
toegankelijk en/of interessant zijn.
De vereniging/stichting dient een maatschappelijk, sportief, recreatief, cultureel doel en draagt bij aan
de lokale leefbaarheid in het werkgebied. *
De vereniging/stichting is primair een vrijwilligersorganisatie die niet gericht is op het maken van
winst.
De vereniging/stichting is gevestigd in het werkgebied van Rabobank Stad en Midden Groningen en/of
heeft een lokaal karakter en geen regionaal of landelijk karakter.
De activiteiten van de vereniging/stichting vinden in het werkgebied plaats.
De vereniging/stichting moet per 30 januari 2019 een actieve v/s-rekening (rekening courant) hebben
bij Rabobank Stad en Midden Groningen.
Verenigingen/stichtingen kunnen maar één keer per jaar in aanmerking komen voor een financiële
bijdrage vanuit de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Stad en Midden Groningen.
De vereniging/stichting moet zich aanmelden om deel te mogen nemen aan de Rabobank Clubkas
Campagne en maakt bij aanmelding kenbaar wat haar bestedingsdoel is voor de bijdrage die ze van de
Rabobank ontvangt.
De vereniging/stichting is vertegenwoordigt bij de uitreiking van de prijzen op de finaleavond. Geen
aanwezigheid is geen prijs.

*) Het werkgebied bestaat uit de plaatsen:
Groningen, Haren, Noordlaren, Glimmen, Onnen, Hoogezand, Kropswolde, Foxhol, Westerbroek, Waterhuizen,
Sappemeer, Meerstad, Kolham, Scharmer, Harkstede, Woudbloem, Froombosch, Slochteren, Lageland, Luddeweer,
Overschild, Schildwolde, Hellum, Siddeburen, Steendam, Tjuchem, Borgercompagnie Gem Veendam, Borgercompagnie
Gem Menterwolde, Tripscompagnie, Zuidbroek, Veendam, Wildervank, Muntendam, Meeden, Nieuwe Pekela.

Extra voorwaarde in verband met belastingwet en -regelgeving:
 Verenigingen en stichtingen moeten aangeven wat het bestedingsdoel is. Het bestedingsdoel
omschrijft wat de vereniging/stichting met de bijdrage van de Rabobank Clubkas Campagne wil
realiseren. Door dit kenbaar te maken weten onze betrokken leden waar zij met hun stem een bijdrage
aan leveren.
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Dit doel moet voldoen aan de belastingwet- en regelgeving. Daarom moeten we samen kunnen
aantonen dat de bijdrage van de Rabobank Clubkas Campagne is besteed aan maatschappelijke doelen
ter verbetering van de leefbaarheid, educatie, cultuur, sport en recreatie.

Welke verenigingen en stichtingen komen niet in aanmerking?
De volgende verenigingen/stichtingen komen niet in aanmerking voor de Rabobank Clubkas Campagne **



























Verenigingen die reeds een sponsorbijdrage ontvangen van de Rabobank
Subafdelingen of subcommissies
Religieuze verenigingen/stichtingen
Politieke verenigingen stichtingen
Landelijke initiatieven, mits ze een lokaal karakter hebben.
Vrienden van…..-verenigingen, vriendenclubs, supportersclubs, steunstichtingen, clubs van
50/100/etc., verenigingen/stichtingen ter promotie van
Personeels-, winkeliers- en ondernemersverenigingen
Huurders(belangen)verenigingen, stichtingen onroerend goed beheer, verenigingen van eigenaren,
stichtingen derdengelden, bewonersverenigingen
Spaar- en beleggingsclubs
Verenigingen/stichtingen die initiatieven buiten het werkgebied van Rabobank Stad en Midden
Groningen (incl. buitenland) steunen
Actiecomités
Serviceclubs (Rotary, Kiwanie, Lions, etc.) en sociëteiten
Feesten
Buurtfeesten
Scholen mogen meedoen, mits het bestedingsdoel geen deel uitmaakt van de exploitatie
Kinderopvang Zorginstellingen mogen meedoen, mits het bestedingsdoel geen deel uitmaakt van de
exploitatie
Dorpsraden
Restauratie- en exploitatiekosten en verenigingen/stichtingen ten behoeve daarvan
Adviesorganen
Overkoepelende organen
Milieubelastende activiteiten (o.a. gemotoriseerde sporten)
Gevaarlijke sporten en risicovolle gevechtssporten
Militaire aangelegenheden
Sociëteiten/uitgaansgelegenheden
Spaarkassen
Vakbonden

**) De directie van de Rabobank behoudt te allen tijde het recht om vereniging/stichting uit te sluiten van, dan wel toe te
laten tot de Rabobank Clubkas Campagne en mag indien daar aanleiding toe is, achteraf om verantwoording vragen aan
de vereniging/stichting.

Wie mogen er stemmen?
De Rabobank is een coöperatie waar klanten lid van kunnen worden als ze minimaal één dienst afnemen.
(zie ook ‘Veelgestelde vragen lidmaatschap’).
Klanten (alleen natuurlijke personen) die voor 18 maart 2019 lid zijn, kunnen hun stem uitbrengen.
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Bijdrage voor de vereniging
Het bedrag is afhankelijk van het aantal stemmen dat een vereniging of stichting krijgt. Iedere stem is
maximaal € 5,- waard. Ontvangt de vereniging/stichting een bedrag dat hoger ligt dan de schenkingsvrijstelling
van de belastingdienst, dan is de schenking inclusief eventueel verschuldigde belastingen.

Tegenprestatie
Rabobank Stad en Midden Groningen verplicht verenigingen/stichtingen die meedoen aan de Rabobank
Clubkas Campagne niet tot het bieden van een tegenprestatie. Wij stellen het wel op prijs als de deelnemende
vereniging of stichting gebruik maakt van het door Rabobank Stad en Midden Groningen aangeboden
promotiemateriaal.
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