Commissie bestedingen Kwamutegen kinderfonds
De Commissie bestedingen is een onafhankelijke commissie, die beoordeelt of een
aanvraag voor financiële steun in aanmerking komt voor hulp vanuit het Kwamutegen
kinderfonds.
a. Commissieleden worden door het bestuur benoemd en geschorst.
b. Commissieleden worden benoemd voor onbepaalde tijd.
c. De commissie bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie natuurlijke personen.
De commissie beoordeelt aanvragen aan de hand van de volgende criteria:
1. Het Kwamutegen kinderfonds verleent primair steunt aan kinderen en jongeren die ten
tijde van een hen overkomen verkeersongeval 18 jaar of jonger waren.
2. Het kinderfonds verleent individuele financiële steun aan jonge verkeersslachtoffers.
3. Ook projecten die de verkeersveiligheid van kinderen bevorderen komen voor steun
in aanmerking.
4. De aanvraag dient te maken te hebben met kosten die niet gedekt worden door
bestaande regelingen en waar op het moment van aanvraag geen andere vorm
van ondersteuning mogelijk is.
5. Het Kwamutegen kinderfonds verstrekt geen bijdrage aan aanvragers die zelf, zijn of haar
directe familie of naasten, over financiële middelen daartoe beschikken.
6. De gevraagde aanvullende financiële middelen kunnen verstrekt worden voor
bijvoorbeeld extra hulpmiddelen, studiekosten, sport, cultuur of voor verbetering van
een toekomstige positie op de arbeidsmarkt.
7. Het fonds kan ook faciliteiten bieden voor de ontwikkeling van talentvolle capaciteiten
die jonge verkeersslachtoffers mogelijk hebben.
Aanvraagprocedure
In principe worden individuele en projectmatige aanvragen die voldoen aan door het
Kwamutegen kinderfonds gestelde criteria in behandeling genomen.
Aanleveren
1. Aanvraag per beknopte brief aan het secretariaat van de Stichting Kwamutegen of per
mail naar stichting@kwamutegen.nl indienen.
2. Indien de aanvraag door derden wordt gedaan dient duidelijk daarin aangeven te zijn
namens wie het verzoek om financiële steun wordt gedaan.
3. Het doel van de aanvraag dient te worden beschreven en daarin aangegeven waarom
men meent dat het past binnen de doelstelling van het kinderfonds.
4. De aanvraag dient vergezeld te zijn van een schatting van de financiële omvang van
het verzoek .
5. Bij de aanvraag dient de naam, adres en telefoonnummer van een contactpersoon te
worden vermeld bij wie het Kinderfonds zo nodig verdere gegevens kan opvragen.
Uiteindelijke beoordeling
1. Het Kwamutegen kinderfonds beoordeelt op basis van deze gegevens of een
aanvraag in principe onder de doelstelling valt. Is dat zo, dan ontvangt de aanvrager
een aanvraagformulier. Het volledig ingevulde formulier, vergezeld van alle gevraagde
bijlagen, dan vervolgens retourneren aan het Kwamutegen kinderfonds.
2. Na ontvangst van de aanvraag wordt deze getoetst aan de gestelde criteria.
In principe laten de Stichting KWAMUTEGEN binnen zes weken weten of een
aanvraag gehonoreerd wordt.
3. De intakecoördinator speelt een belangrijke rol als aanspreekpunt voor
ouders/verzorgers, maar ook als begeleider tijdens de stappen die tijdens de
procedure genomen moeten worden.
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