Bijdrage jongeren reiskosten door Marieke Kloostermanfonds
Lees de voorwaarden aandachtig voordat je je aanvraag doet!
Een van de doelen van het Marieke Kloostermanfonds is jonge vrouwen de kans te bieden een
internationale ervaring op te doen en zo inzicht te verkrijgen in zaken binnen de World YWCA.
Jaarlijks worden de opbrengsten van het vastgelegde kapitaal benut om een bijdrage te leveren aan
de reiskosten voor internationale YWCA bijeenkomsten.
Voorwaarden
Wie voor reiskostenvergoeding in aanmerking wil komen moet voldoen aan het volgende:





Je bent lid van de YWCA Nederland.
Je bent op het moment van je reis niet ouder dan 30 jaar.
Je bent actief voor de YWCA en wilt dat in de toekomst ook blijven.
Je betaalt zelf mee aan de reis. Jouw bijdrage is minstens een kwart van de totale reiskosten.
Heb je een minimum inkomen dan kan er een aparte regeling worden getroffen.

Je krijgt maximaal drie keer een toezegging van het fonds. Maximaal 1 toekenning is voor een
reis buiten Europa. Aanvragers die nog niet eerder aanspraak hebben gemaakt op het fonds
hebben voorrang op degenen die al eens een bijdrage hebben ontvangen.

Je doet de aanvraag individueel en je aanvraag doe je voor jouw eigen reis. Het bestuur van
YWCA Nederland hoeft geen goedkeuring te verlenen voor de aanvraag.

Je conformeert je aan de hierna beschreven aanvraagprocedure.
Ook als je zitting hebt in het bestuur van de Stichting MKF kan je een aanvraag doen, je krijg dan
echter geen stem in de beslissing.

Aanvraagprocedure
 Doe alleen een aanvraag als je alle voorwaarden goed hebt gelezen en als je aan alle
voorwaarden voldoet.
 Vul het aanvraagformulier volledig in.
Aanvragen die voor 1 april binnen zijn, worden beantwoord voor 15 mei, aanvragen die voor
1 oktober binnen zijn, worden beantwoord voor 15 november.
 Sluit een motivatiebrief bij waarin je vermeldt:
- Wat je inzet voor de YWCA tot nu toe was en in de toekomst zal zijn.
- Waar de activiteit in jouw woorden over gaat.
- Wat je (leer)doel is van de te bezoeken activiteit.
- Hoe je jouw ervaring gaat toepassen binnen de YWCA.
- Wat de kosten zijn, inclusief specificatie, en wat jouw eigen bijdrage is.
 Je zorgt voor een complete afsluiting:
- Je stuurt het MKF binnen veertien dagen na terugkomst een verslag van je reis.
Dit verslag bestaat uit:
1. Een beschrijving wat de reis je heeft gebracht. Dit bestaat uit tenminste twee
ervaringen die veel impact op je hebben gehad.
2. Een toelichting hoe je je ervaringen gaat toepassen binnen de YWCA.
3. De completering van deze zin: ‘Zonder de financiële bijdrage van het MKF...... .’
4. Een gespecificeerd bestedingsoverzicht. Met de bonnen!
- Je bent bereid een persoonlijke toelichting/presentatie te geven voor YWCA leden
en/of het bestuur van het Marieke Kloostermanfonds.
 Indien jouw aanvraag wordt toegekend en je de ticketgegevens aan het MKF doorgeeft, wordt
2/3 van het bedrag naar je overgemaakt. De laatste 1/3 wordt onder voorbehoud toegekend en
pas uitgekeerd na de hierboven beschreven complete afsluiting.

Aanvraagformulier Marieke Kloostermanfonds
Betreft: bijdrage in reiskosten voor YWCA jongeren
Let op: In de aanvraagprocedure worden de richtlijnen omschreven. Lees deze zorgvuldig door
voordat je een aanvraag indient! Je aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als naast het
aanvraagformulier ook een motivatiebrief en begroting zijn ontvangen.
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
Sinds welk jaar ben je lid van YWCA
Nederland?
Waar gaat de reis naar toe?
Wie gaan er nog meer mee?
Wat is jouw aandeel in het programma?
Wanneer vindt de reis plaats?
Heb je een motivatiebrief bijgesloten?
(Is een van de voorwaarden, zie toelichting!)
Financiën
Totaal:
Wat zijn de kosten specifiek voor het reizen?
Wat is je eigen bijdrage (min 25%)?
Welk bedrag vraag je aan het Marieke
Kloostermanfonds (max 75%)?
Door wie worden de overige kosten
gefinancierd?
Heb je een begroting bijgesloten?
(Is een van de voorwaarden, zie toelichting!)
Rekeningnummer:
Bank:
Naam rekeninghouder:
Plaats:

Inkomsten:

€

Uitgaven:

€

Is dit de eerste keer dat je een aanvraag
indient? Zo nee, hoe vaak heb je in het
verleden een aanvraag gedaan?
Wat was de bestemming van je eerdere
aanvraag?
Ben je je ervan bewust dat je na afloop een
ervaringsverslag en een afrekening moet
maken?
(Is een van de voorwaarden, zie toelichting!)
Datum
Plaats
Handtekening
Stuur dit formulier, je motivatiebrief en de begroting naar: mariekekloostermanfonds@gmail.com

