Voorwaarden en criteria Rabobank Clubkas Campagne 2018

Rabobank De Zuidelijke Baronie
Versterken van ons aandeel in lokale verenigingen en stichtingen
Verenigingen en stichtingen zijn de belangrijkste basis voor leefbaarheid en vitaliteit van de gemeenschappen in de
Zuidelijke Baronie. Om die reden investeert Rabobank De Zuidelijke Baronie al jarenlang fors in het lokale verenigingsleven.
En besloot de directie samen met de ledenraad om dit te versterken met de invoering van de Rabo Clubkas Campagne .
Dé vorm van financiële ondersteuning voor verenigingen en stichtingen.
De Rabobank Clubkas Campagne (RCC) is dé vorm van ondersteuning voor activiteiten en evenementen voor verenigingen
en stichtingen vanuit het coöperatief dividend van Rabobank De Zuidelijke Baronie: dat deel van de winst dat de bank
investeert in doelen van ‘algemeen nut en belang’. De RCC versterkt het meer, gerichter én lokaler geven van vorm aan het
aandeel van de bank in het lokale verenigingsleven. En met de RCC maakt het lokale verenigingsleven de - vaak jarenlange relatie met de bank zichtbaar én voelbaar. En met de RCC beslissen de leden van de bank transparant mee over hoe een
gedeelte van het coöperatief dividend wordt besteed. Zo versterkt de bank de lokale leefomgeving!
Voorwaarden en criteria
Wilt u met uw verenigingen of stichtingen deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne (RCC)? Dan dient u aan de
volgende voorwaarden te voldoen:




Uw vereniging/stichting dient zich voor 1 maart 2018 aan te melden via de speciale Rabobank
Clubkas Campagne-website en de gegevens correct, volledig en naar waarheid in te vullen.
Het niet – of niet tijdig – aanmelden heeft als gevolg dat een vereniging of stichting niet kan
deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne en dan ook géén bijdrage ontvangt voor
activiteiten en/of evenementen in 2018. De eerstvolgende mogelijkheid om deel te kunnen nemen - en een
bijdrage te ontvangen – is dan in 2019.



Vooruitlopend op een eventuele bijdrage van de Rabobank Clubkas Campagne worden géén voorschotten
verstrekt, ook niet voor het te ontvangen minimumbedrag bij deelname (€ 100,-).



Uw vereniging/stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en doet mee met de RCC in de plaats
waar u statutair gevestigd bent.



Uw vereniging/stichting moet voor een brede doelgroep toegankelijk en/of interessant zijn en dient een
maatschappelijk, sportief, recreatief, cultureel doel en draagt bij aan de lokale leefbaarheid in het werkgebied van
Rabobank De Zuidelijke Baronie.



Uw vereniging/stichting is primair een vrijwilligersorganisatie, die niet gericht is op het maken van winst of dient
een ander zakelijk belang.



Uw vereniging/stichting is gevestigd in het werkgebied van Rabobank De Zuidelijke Baronie en heeft een lokaal
karakter (niet regionaal of (inter)nationaal).



De activiteiten van uw vereniging/stichting vinden plaats in het werkgebied van Rabobank De Zuidelijke Baronie.



Uw vereniging/stichting heeft Rabobank De Zuidelijke Baronie als huisbankier (o.a. verenigingenpakket).



Uw verenigingen/stichting kan maar één keer in aanmerking komen voor deelname aan de Rabobank Clubkas
Campagne. Subafdelingen of -commissies van een vereniging/stichting komen niet in aanmerking voor deelname.



Uw vereniging/stichting maakt - bij voorkeur - bij deelname kenbaar wat het doel is waar u een eventuele
bijdrage vanuit de RCC aan wilt besteden. Dit dient een sociaal maatschappelijk doel te zijn.



Verenigingen/stichtingen - die een sponsorcontract afgesloten hebben met Rabobank De Zuidelijke Baronie komen niet in aanmerking voor de Rabobank Clubkas Campagne. Waar de bank een bijdrage levert aan een
overkoepelende organisatie, zijn de in of aan die koepel verbonden partijen daarmee uitgesloten van deelname
aan de RCC., ook als ze een zelfstandige vereniging of stichting zijn.




De activiteiten van uw vereniging/stichting sluiten aan bij de merk- en kernwaarden van Rabobank.
De directie van de Rabobank behoudt te allen tijde het recht om verenigingen/stichtingen uit te sluiten van, dan
wel toe te laten tot de RCC en mag indien daar aanleiding toe is, achteraf om verantwoording vragen aan de
vereniging/stichting. Een commissie, bestaande uit 3 leden van de ledenraad, beslist over de zaken, waarin deze
voorwaarden niet voorzien. Deze commissie is hiertoe gemachtigd door de directie van de bank.
Lees verder >



Voor Corsobuurtschappen in Zundert (competitiedeelnemers) en plaatselijke (basis)scholen geldt een
afzonderlijke regeling. Zij zijn uitgesloten van deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne, maar ontvangen
een jaarlijks vast te stellen een bijdrage voor hun activiteiten.

Uitsluitingen
De ledenraad van Rabobank De Zuidelijke Baronie stelde de kaders voor de besteding van het coöperatief dividend vast.
Daarnaast bepaalde zij de voorwaarden die gelden voor de Rabobank Clubkas Campagne. Op basis hiervan zijn de volgende
verenigingen/stichtingen uitgesloten van deelname:


Religieuze verenigingen/stichtingen/instellingen;



Politieke partijen / groeperingen;



Landelijke initiatieven;



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 De Zuidelijke Baronie (incl.
buitenland) steunen;



Particuliere initiatieven (bijvoorbeeld: volkstuinverenigingen, uitgave boeken/dvd/etc.);



Bibliotheken ;



Actiecomités ;



Serviceclubs (Rotary, Kiwani, Lions, etc.) en sociëteiten ;



Kinderopvang;



Restauratie- en exploitatiekosten en verenigingen/stichtingen ten behoeve daarvan;



Vrijwilligerscentrales;



Adviesorganen;



Overkoepelende organen;



Fundraising en goede doelen;



Zorginstellingen;



Onderwijsinstellingen en daaraan gerelateerde verenigingen/stichtingen (basisscholen, voortgezet
onderwijsinstellingen, mbo, hbo, universiteiten, volksuniversiteiten, studentenverenigingen,
leerlingenverenigingen, onderwijsstichtingen, ouderverenigingen) (zie uitzondering onder voorwaarden);



Corsobuurtschappen in Zundert (competitiedeelnemers: zie uitzondering onder voorwaarden).

Overige bepalingen
Tot slot gelden voor deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne de volgende bepalingen:


Alle deelnemers ontvangen minimaal € 100.- en maximaal € 2.500,-, ongeacht het aantal stemmen dat de leden
van de bank op hen uitbrengt.



Voor deelnemers geldt dat zij de (bestaande) vormen van zichtbaarheid van de bank handhaven / nieuw gaan
voeren: zij ontvangen géén (extra) vergoeding hiervoor (bijv. voor vermelding op sponsorborden, op
veldborden, in clubbladen/ nieuwsbrieven, op websites, etc. De mate van zichtbaarheid wordt afgestemd op de
hoogte van de bijdrage die de deelnemers ontvangt, dus aan de hand van de stemmen die de leden van de bank
uitbrengen). Hoewel de bijdrage vanuit de Rabobank Clubkas Campagne een schenking is (uit vrijgevigheid) kan
het niet voldoen aan deze voorwaarde gevolgen hebben voor de deelname aan Rabobank Clubkas Campagne.
Over de uitslag van de stemming en de berekening van de hoogte van de bijdrage en de bijdrage zelf is géén
correspondentie mogelijk. Een commissie van ledenraadsleden houdt toezicht op een correct verloop van de
Rabobank Clubkas Campagne en besluit over die gevallen, waar de voorwaarden, uitsluitingen en overige
bepalingen niet in voorzien.





De deelnemende verenigingen en stichtingen vrijwaren de bank voor eventuele aanspraken op basis van
auteursrecht, dan wel portretrecht, vanuit het door hen aangeleverde materiaal (zowel beeld- geluid- als videoopnamen) en geven toestemming voor het publiceren, hiervan via de communicatiekanalen en -middelen of
andere media-uitingen van de bank, in welke vorm dan ook.
Lees verder >



In het uitgekeerde bedrag zijn eventuele (fiscale) verplichtingen opgenomen: de deelnemer dient zelf eventuele
verschuldigde bedragen, bijv. BTW of (schenk)belasting), zelf te voldoen.



De bank is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne en
sluit aansprakelijkheid - in welke vorm of hoedanigheid dan ook - in verband hiermee nadrukkelijk uit.

De criteria en voorwaarden voor de Rabobank Clubkas Campagne zijn vastgesteld door Rabobank De Zuidelijke Baronie (in samenspraak
met de ledenraad van de bank). De bank is gerechtigd om deze voorwaarden en/of criteria en/of bepalingen aan te passen, ook tussentijds.
Deelnemers en/of leden van Rabobank De Zuidelijke Baronie kunnen aan deze criteria en/of voorwaarden en/of bepalingen géén rechten
ontlenen. In de situaties waarin de criteria of voorwaarden niet voorzien - of bij eventuele interpretatie van de criteria en/of voorwaarden
en/of bepalingen - beslist de bank.

