Selectiecriteria voor Stichting Aeolus Fonds
Stichting Aeolus Fonds ondersteunt initiatieven en goede doelen op het gebied
van duurzaamheid
De Stichting Aeolus Fonds is opgericht om organisaties, goede doelen, initiatieven die gericht
zijn op het leveren van een bijdrage aan een duurzame samenleving te ondersteunen. Deze
ondersteuning kan bestaan uit het verstrekken van financiële middelen, het delen van kennis
– bijvoorbeeld ten aanzien van het maken van brochures, websites -, het verstrekken van
materialen – bijvoorbeeld computers – en ook in het faciliteren van vrijwilligers die het
desbetreffende goede doel willen ondersteunen.
De Stichting Aeolus Fonds richt zich op initiatieven en goede doelen, die via projecten en
activiteiten, aandacht geven aan natuur & milieu en/of sociale & maatschappelijke waarden.
Gedacht kan worden aan het beheer van een natuurgebied, het documenteren van flora en
fauna in een bepaald gebied, vrijwilligerswerk, buurtactiviteiten, werk- &
ontspanningsactiviteiten voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, enz.
Projecten die aanmerking willen komen voor ondersteuning door het Aeolus Fonds moeten:
-

Nadrukkelijk bijdragen aan duurzaamheid, met name op het snijvlak van sociaal en
milieu/landschap;
Kwetsbare groepen in onze samenleving ondersteunen;
Maatschappelijke uitstraling hebben door ook anderen aan te zetten tot duurzaam
gedrag;
Vernieuwend van karakter zijn; en
in Nederland plaatsvinden.

Het Aeolus Fonds draagt niet bij aan de reguliere exploitatiekosten van organisaties of
initiatieven. Het moet gaan om een duidelijk identificeerbaar project. Projecten dienen
uiteraard professioneel gemanaged te worden. Daarbij verwachten we openheid over de
doelstellingen, financiën en organisatie van een project. Fondsen moeten doelmatig besteed
worden waarbij volstrekt helder is welke bijdrage het Aeolus Fonds levert. De maximale
financiële bijdrage van het Aeolus Fonds bedraagt 5.000 Euro.
Het Aeolus Fonds werkt met vastgestelde toetsingscriteria. Hierin is vastgelegd op welke
wijze uitbetaling en verantwoording plaatsvindt. Deze toetsingscriteria zijn op aanvraag
verkrijgbaar en vormen onderdeel van een eventuele toekenning.

