‘Delen ver weg’
Zoals u wellicht weet komt 100% van de horeca-opbrengst van het koffiehuis ten goede aan ‘delenver-weg’-projecten en werken we een aantal dagen van de week met veel plezier en enthousiasme
om hier aan bij te kunnen blijven dragen. Hieronder vertellen we graag meer over wat een ‘delenver-weg’-project is, wat onze werkwijze is omtrent het al dan niet toekennen van donaties en krijgt u
meer informatie over de aanvraagmethode.
De ‘5 vereisten’ om als ‘delen-ver-weg’-project te worden aangemerkt dient uw project te voldoen
aan de volgende 5 criteria:
1) Het project bevindt zich niet in Nederland
2) Het project is permanent - óf in ieder geval minstens 3 jaar van duur
3) Het project is er op gericht om praktisch te delen
4) Er is communicatie mogelijk met de projectleiders en bij (of na) de aanvraag wordt minimaal een
half A4tje tekst + een foto meegestuurd
5) Het project wordt gerund door Giessenburgers, of ex-Giessenburgers en/of het project wordt
actief ondersteund door Giessenburgers, of ex-Giessenburgers niet zijnde ‘alleen’ door middel van
fondswerving
Toekenning en wachtrij
Voelt u zich vooral vrij om een wens of verzoek in te dienen, maar hou er rekening mee dat de
aanvraag – al dan niet toegekend – een langere doorlooptijd kan hebben. Het bestuur beslist ten
allen tijde óf en hoeveel geld er wordt toegekend. Hierover is geen communicatie mogelijk.
Relatie en communicatie ‘delen ver weg’
Belangrijk: we willen bij het toekennen van een gift juist ook investeren in het opbouwen van een
relatie, zodat we ons publiek op de hoogte kunnen houden van de projecten en de vorderingen.
Zo kunnen we laten zien hoe mooi en waardevol de projecten wereldwijd zijn en kan iedereen daar
in Giessenburg ook door geïnspireerd worden. Veelal hoort daarbij een kleine presentatie per jaar,
en enkele berichten het jaar door. Uiteraard allemaal in goed overleg, maar overweeg bij uw
aanvraag wel of het mogelijk is hier aan bij te dragen, dat vinden we erg belangrijk. Uw minimale
bijdrage is – zoals genoemd bij punt 4 – een half A4tje tekst + 1 foto.
Aanvraag doen
We hebben hopelijk mooie bedragen te vergeven, daar is keihard voor gewerkt door alle
deelgenoten, dus we willen zeer serieus omgaan met de beoordeling van projecten en de toekenning
van giften. Heeft u een mooi project wat in aanmerking komt voor een gift?
Mail naar info@deelcafedebuuf.nl om een aanvraag te doen. Neem in uw aanvraag s.v.p. een korte
toelichting op wat betreft de invulling van onze 5 vereisten, zodat we uw aanvraag zo goed – en snel
mogelijk kunnen verwerken.

