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Werkwijze van onze coöperatie
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Werkwijze van onze fondsen

€
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Waar staat het Rabofonds, Donatiefonds 
of het Stimuleringsfonds voor?

Voor initiatieven die gericht zijn op het versterken van het 
maatschappelijke, economische, sociale of culturele leven in 
onze lokale gemeenschappen.



Overzicht per bank per jaar:
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Rabobank Het Drentse 
Land

Rabobank Foundation: 

(landelijk)

Rabobank Clubkas 
Campagne:

€ 200.000

Donatiefonds: 

€ 150.000

Stimuleringsfonds:

€ 200.000

Rabobank Emmen-
Coevorden

Rabobank Foundation: 
(landelijk)

Rabobank Clubkas 
Campagne:

€ 150.000

Stimuleringsfonds: 

€ 100.000

Rabobank Assen en 
Noord-Drenthe

Rabobank Foundation:  
(landelijk)

Rabobank Clubkas 
Campagne:

€ 150.000

Rabofonds: 

€ 450.000



Inlevertijden en 
wetenwaardigheden per bank:
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Rabobank Het Drentse Land

Deadlines (4x per jaar):

1e ronde: 1 maart (1 april)

2e ronde: 1 juni (1 juli)

3e ronde: 1 september (1 okt.)

4e ronde: 1 december (1 jan.)

*Project vindt plaats na 
sluitingsdatum ronde.

*Uitbetaling altijd achteraf.

*Project binnen 2 jaar 
gerealiseerd.

* 1 x per jaar indienen.

Rabobank Emmen-Coevorden

Deadlines (4x per jaar):

1e ronde: 24 maart (27 maart)

2e ronde: 15 juni (19 juni)

3e ronde: 28 september (2 okt.)

4e ronde: 7 december (11 dec.)

*Project vindt plaats na 
sluitingsdatum ronde.

*Uitbetaling altijd achteraf.

*Project binnen 1 jaar 
gerealiseerd.

* 1 x per 2 jaar indienen.

Rabobank Assen en 
Noord-Drenthe

Deadlines (4x per jaar) 
na 6 weken uitslag:

1e ronde: 1 maart

2e ronde: 1 juni

3e ronde: 1 september

4e ronde: 1 december

*Project vindt plaats na 
sluitingsdatum ronde.

*Uitbetaling altijd 
achteraf.

*Project binnen 1 jaar 
gerealiseerd.

* 1 x per jaar indienen.



Voorwaarden 0.a.
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• De organisatie heeft minimaal 6 maanden een 
rekening bij de bank

• De organisatie is een vereniging of stichting.

• De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel.

• Het project is financieel haalbaar. 



Wij doneren niet aan (b.v):
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•Reünies, jubileumfeest en uitstapjes.
•Milieu-onvriendelijk en risicovolle sporten.
•Verzoeken voor aanschaf sportkleding/clubkleding.
•Politieke of religieuze activiteiten.
•Projecten die gevoelig liggen in de maatschappij.
•Projecten die al gerealiseerd zijn.
•Organisaties met commerciële of winstdoelstellingen.

Exacte voorwaarden staan op onze websites!



Wat gaat jullie helpen?
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• Goed projectplan + gevraagde financiën ver/sticht.

• Voorwaarden en criteria van te voren goed 
doornemen.

• Begroting project (uitgebreid eventueel met 
offertes).

• Meerdere geldverstrekkers.

• Verbinden van meerdere partijen.

• Draagvlak voor het project.

• Zelfredzaamheid van de instantie bij het project.



Tot slot
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Meer informatie is te verkrijgen via:

www.rabobank.nl/assen-nd

www.rabobank.nl/hdl

www.rabobank.nl/emmen-coevorden

Succes met jullie projecten en zijn er vragen stel ze 
gerust!

http://www.rabobank.nl/assen-nd
http://www.rabobank.nl/hdl
http://www.rabobank.nl/emmen-coevorden

