Veelgestelde vragen
Categorie Voorwaarden
1.



Aan welke criteria moet een vereniging of stichting

Campagne en maakt bij aanmelding kenbaar wat

voldoen om mee te mogen doen met de Rabobank

haar bestedingsdoel is voor de bijdrage die ze van

Clubkas Campagne?

de Rabobank ontvangt.






De Rabobank Clubkas Campagne staat open voor
verenigingen en stichtingen.

aan bij de merkwaarden van de bank: persoonlijk,

De vereniging/stichting staat ingeschreven bij de

betrokken en dichtbij.


Kamer van Koophandel.











De activiteiten van de vereniging/stichting sluiten

De directie van de Rabobank behoudt te allen tijde

Mensen moeten lid kunnen zijn/worden van de

het recht om vereniging/stichting uit te sluiten van,

vereniging dan wel moet voor een brede

dan wel toe te laten tot de Rabobank Clubkas

doelgroep toegankelijk en/of interessant zijn.

Campagne en mag indien daar aanleiding toe is,

De vereniging/stichting dient een maatschappelijk,

achteraf om verantwoording vragen aan de

sportief, recreatief, cultureel doel en draagt bij aan

vereniging/stichting.

de lokale leefbaarheid in het werkgebied.

Extra voorwaarde in verband met belastingwet en

De vereniging/stichting is primair een

-regelgeving:

vrijwilligersorganisatie die niet gericht is op het



De vereniging is verplicht om de bijdrage van de

maken van winst.

Rabobank Clubkas Campagne te besteden aan

De vereniging/stichting is gevestigd in het

maatschappelijke doelen ter verbetering van de

werkgebied van Rabobank Stad en Midden

aspecten leefbaarheid, educatie, cultuur, sport &

Groningen en/of heeft een lokaal karakter en geen

recreatie. Op verzoek van de bank moet de

regionaal of landelijk karakter.

vereniging dit kunnen aantonen.


De activiteiten van de vereniging/stichting vinden

Indien de vereniging/stichting niet kan aantonen

in het werkgebied plaats.

dat de bijdrage aan het opgegeven doel is besteed,

De vereniging/stichting moet per 30 januari 2019

wordt deze vereniging/stichting uitgesloten van

een actieve v/s-rekening (rekening courant)

deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne.

hebben bij Rabobank Stad en Midden Groningen.




Verenigingen/stichtingen die al deelnemen aan

2.

Er is een inschrijving bij de Kamer van Koophandel

Rabo versterkt krijgen niet nog eens een bijdrage

vereist. Mag deze ook geregeld zijn via een

van Rabobank Clubkas Campagne.

overkoepelende instantie?

De vereniging/stichting moet zich aanmelden om

Nee, dit mag niet. Een zelfstandige inschrijving bij de Kamer

deel te mogen nemen aan de Rabobank Clubkas

van Koophandel is verplicht.
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3.

Waarom moet men als vereniging ingeschreven zijn



Actiecomités

bij de Kamer van Koophandel om voor Rabobank



Serviceclubs (Rotary, Kiwanie, Lions, etc.) en

Clubkas Campagne in aanmerking te komen?

sociëteiten

Deze voorwaarde hebben we gesteld, omdat we alleen



Feesten

formele verenigingen toe willen laten. Ofwel: het geld moet



Buurtfeesten

ook op een formeel georganiseerde wijze ten goede van de



Scholen mogen meedoen, mits het bestedingsdoel

gemeenschap komen. Dit mag niet uitgekeerd worden op

geen deel uitmaakt van de exploitatie


naam van privépersonen. Dit dient ook ter voorkoming dat

Kinderopvang Zorginstellingen mogen meedoen,

iedere willekeurige club kan deelnemen. Daarnaast gelden

mits het bestedingsdoel geen deel uitmaakt van de

nog een aantal andere voorwaarden, zie hiervoor ook de

exploitatie

eerdere vraag over de voorwaarden waaraan voldaan moet



Dorpsraden

worden.



Restauratie- en exploitatiekosten en
verenigingen/stichtingen ten behoeve daarvan

4.

Onze vereniging voldoet wel aan de voorwaarden



Adviesorganen

die gesteld worden om mee te mogen doen.



Overkoepelende organen

Waarom wordt de vereniging/stichting dan toch



Milieubelastende activiteiten (o.a. gemotoriseerde

uitgesloten?

sporten)

Een aantal categorieën van verenigingen is uitgesloten van



Gevaarlijke sporten en risicovolle gevechtssporten

deelname aan Rabobank Clubkas Campagne.



Militaire aangelegenheden

De verenigingen en stichtingen die uitgesloten worden van



Sociëteiten/uitgaansgelegenheden

deelname zijn:



Spaarkassen



Vakbonden



Verenigingen en stichtingen die reeds een
sponsorbijdrage ontvangen van de Rabobank



Subafdelingen of subcommissies



Religieuze verenigingen/stichtingen

de Rabobank Clubkas Campagne ook een



Politieke verenigingen stichtingen

tegenprestatie?



Landelijke initiatieven, mits ze een lokaal karakter

Rabobank Stad en Midden Groningen verplicht

hebben.

verenigingen/stichtingen die meedoen aan de Rabobank

Vrienden van…..-verenigingen, vriendenclubs,

Clubkas Campagne niet tot het bieden van een

supportersclubs, steunstichtingen, clubs van

tegenprestatie. Wij stellen het wel op prijs als de

50/100/etc., verenigingen/stichtingen ter promotie

deelnemende vereniging of stichting gebruik maakt van het

van

door Rabobank Stad en Midden Groningen aangeboden

Personeels-, winkeliers- en

promotiemateriaal.





5.

Vraagt Rabobank Stad en Midden Groningen voor

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

2

6.

Moeten de verenigingen het geld dat met
Rabobank Clubkas Campagne verdiend wordt op
een bepaalde manier besteden?

Ja, 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.
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.
7.

Is er een minimum en/of maximum bedrag dat per
vereniging uitgekeerd wordt?

Het bedrag is afhankelijk van het aantal stemmen dat een
vereniging of stichting krijgt. Er is geen minimumbedrag en
geen maximumbedrag ingesteld. Ontvangt de
vereniging/stichting een bedrag dat hoger ligt dan de
schenkingsvrijstelling van de belastingdienst, dan is de
schenking inclusief eventueel verschuldigde belastingen.
8.

In de voorwaarden staat dat de vereniging
gevestigd moet zijn in het werkgebied van
Rabobank Stad en Midden Groningen. Wat is het
werkgebied van Rabobank Stad en Midden
Groningen?

Het werkgebied van Rabobank Stad en Midden Groningen
beslaat de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren,
Haren en Groningen en de plaats Nieuwe Pekela.
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