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Voorwoord

De stichting heeft ten doel: het verbeteren van de positie van
kwetsbare personen in de samenleving, zoals zieken,
gehandicapten, kinderen, kansarme jongeren, ouderen en andere
personen die in een hulpbehoevende situatie verkeren en voorts al
hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des
woords.
Met de bovenstaande volzin ging Stichting BLADT Charity officieel van start in 2009.
Het is ons statutaire doel, breed geformuleerd in plechtige juridische bewoordingen.
Wat dit in de praktijk betekent? Dat is te lezen in de brochure die nu voor u ligt.
Sinds 2009 hebben we met onze stichting vele mooie projecten helpen realiseren.
Waar we persoonlijk ook bijzonder trots op zijn. Maar... het is nog lang niet genoeg!
Want onze stichting heeft ’hart voor veel’ en is altijd op zoek naar nieuwe projecten.
Dat is ook de belangrijke reden voor de uitgave van deze nieuwe Gids voor Aanvragers.
De gids is vooral bedoeld voor organisaties die ons om financiële steun willen vragen.
U vindt hier o.a. onze aanvraagprocedures, voorwaarden, voorkeuren en voorbeelden.
Tevens willen we hiermee het publiek informeren over onze activiteiten, doelen en plannen.
Verder bevat deze uitgave geen grote wijzigingen ten opzichte van ons eerdere beleid.
Wel verwerkt zijn de ervaringen en inzichten die we hebben opgedaan in onze eerste jaren.
Nog steeds vinden we het belangrijk om onze procedures flexibel en laagdrempelig te houden.
Omdat wij geïnteresseerd zijn in elk mooi project dat goed past bij onze doelstellingen.
Ook bij organisaties zonder een professionele fondsenwerver of plannen-schrijvers.
Zodat aanvragen voor mooie en urgente projecten ‘uit het veld’ ons altijd kunnen bereiken.
Tot besluit: de foto’s in deze uitgave gaan allemaal over projecten en organisaties die door ons
zijn gesteund. Meer foto’s en achtergronden vindt u op onze website www.bladt-charity.
Ik wens u veel leesplezier!

Cor Bladt,
initiatiefnemer Stichting BLADT Charity
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1. De mensen achter de stichting

Stichting BLADT Charity (of Stichting Bladt) was een initiatief van Cor Bladt, die na de verkoop
van een goedlopend bedrijf samen met zijn familie iets terug wilde doen voor de samenleving.
Hiervoor werd in 2009 een stichting in het leven geroepen die een jaarlijks budget ontvangt
van de familie, dat wordt ingezet om projecten te ondersteunen die iets nieuws en extra's
betekenen voor groepen mensen die bijzondere hulp of aandacht nodig hebben.
De stichting bestaat uit een bestuur, een directeur en een team van vrijwilligers en vrienden.
Het bestuur bestaat sinds mei 2013 uit:
•
•
•
•

Cor Bladt (voorzitter)
Johan Bladt (adjunct)
Hans Kaiser (penningmeester)
Guido Wassink (secretaris)

Het bestuur bepaalt het beleid van de stichting en beslist over de inzet van de beschikbare
middelen en de ingediende aanvragen. Dit gebeurt op basis van de statutaire doelstellingen,
al kunnen ook persoonlijke voorkeuren en waardeoordelen meewegen bij het beoordelen
en vergelijken van de aanvragen. Beslissingen worden doorgaans genomen bij consensus.
De directeur van de stichting is Rob Michel. Hij treedt op als eerste aanspreekpunt en is
verantwoordelijk voor de dagelijkse werkzaamheden, zoals de contacten met de aanvragers,
het onderhoud van de website, en het beheer van alle lopende aanvragen en projecten.
De vrijwilligers die de stichting bijstaan zijn vooral familie en vrienden van de Bladt-familie
en hun zakelijke netwerk. Zij ondersteunen de stichting bij algemene werkzaamheden (zoals
administratie en inkoop) en bij incidentele projecten (bijv. het begeleiden van evenementen).
Tenslotte maken we dankbaar gebruik van diverse samenwerkingspartners. Dit zijn o.a.
welzijnsorganisaties die ons helpen bij het signaleren van nieuwe projecten, en partijen die
tegen gunstige condities materialen kunnen leveren voor de projecten die wij willen steunen.
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2. Voor wie zijn we er? Doelgroep en aanvragers

Wie willen wij helpen?
Stichting BLADT Charity ondersteunt projecten gericht op mensen in een kwetsbare of
hulpbehoevende situatie. Zoals kinderen, eenzame ouderen, zieken of gehandicapten.
Zo’n project bestaat meestal uit een plan voor activiteiten en de aanschaf van materialen.
Wij steunen het liefste projecten die zonder extra ‘duwtje’ niet van de grond kunnen komen.
De mooiste projecten steunen wij met een bijdrage in geld of een donatie van materialen.
Wie kunnen bij ons een aanvraag indienen?
Onze stichting steunt organisaties die zich belangeloos inzetten voor een 'zwakkere groep' in
de Nederlandse samenleving. Dit zijn organisaties als stichtingen, instellingen, verenigingen of
belangengroepen. Onze voorkeur gaat uit naar kleine en middelgrote organisaties.
Bedrijven kunnen ons alleen benaderen met sociale projecten zonder commercieel belang.
Particulieren kunnen alléén een aanvraag indienen voor een organisatie. Aanvragen gericht op
een privépersoon of bijv. een individueel gezin kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.
Voor welke projecten kunt u ons om een bijdrage vragen?
Wij steunen alleen projecten die direct zijn gericht op de uiteindelijke doelgroep.
Bovendien moet zo’n project voor de doelgroep ook iets nieuws of iets extra’s betekenen.
Dit betekent dat wij nooit geld geven voor alleen het 'draaiende' houden van een organisatie.
Of voor zaken die (te) nauw samenhangen met de vaste kernactiviteiten van een organisatie.
Zo is het niet zinvol om ons te vragen om een bijdrage voor:
- kantoorkosten, personeelskosten, PR-materialen
- tekorten op een algemene exploitatiebegroting van uw organisatie
- algehele ondersteuning van uw organisatie of uw kernactiviteiten.
Bij sommige organisaties is de grens tussen project en kernactiviteit niet scherp te trekken.
In dat soort gevallen kunt u ons uw plannen of wensen voorleggen voor nader advies.
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3. Verdere criteria, voorwaarden en voorkeuren

Uit alle aanvragen die Stichting BLADT krijgt voorgelegd moeten we een selectie maken.
Wij steunen alleen de projecten die het beste aansluiten op onze stichtingsdoelen en onze
persoonlijke voorkeuren. Dit betekent ook dat we projecten onderling zullen vergelijken, en
beoordelen op urgentie, maatschappelijk nut, kosten-effectiviteit en professionaliteit.
Wanneer maakt uw project de beste kans op een positieve beoordeling?
Onze voorkeur gaat uit naar projecten waarbij -met relatief bescheiden middelen- een
optimaal resultaat voor de doelgroep kan worden bereikt. De aanvrager moet dus altijd goed
kunnen motiveren wat het effect is voor de doelgroep, de urgentie of het maatschappelijk
nut.
Welke aanvragen nemen wij niet in behandeling?
Stichting BLADT Charity legt de nadruk op projecten voor mensen. Daarom steunen wij geen
projecten die primair zijn gericht op dierenwelzijn, natuurbehoud en hogere kunst & cultuur.
Dit geldt ook voor onderzoek en media-publicaties (films, boeken, brochures, posters etc).
Ook projecten buiten Nederland vallen buiten onze doelstellingen (bijv. ontwikkelingshulp).

Wanneer kan een aanvraag worden afgewezen?
Een afwijzing wordt vaak gegeven als wij het effect van een project te mager vinden, of de
projectkosten te hoog (in verhouding tot de baten of de directe doelgroep). Of als we de eigen
rol van de aanvrager te klein vinden (bijv. als deze zelf geen geld of werk inbrengt). Of als we
van mening zijn dat het project ook heel goed zonder onze hulp kan worden gerealiseerd.
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4. Onze Werkwijze - Aanvraagprocedure

Stichting BLADT Charity ontvangt elke maand tientallen aanvragen voor ondersteuning.
Het aanvraagtraject kan op verschillende manier starten: met een kort idee/wens, een
projectplan, een algemene mailing, een tip van een van onze samenwerkingspartners,
op uitnodiging, of met een organisatie die vraagt om toezending van ons aanvraagformulier.
Hoe ziet de aanvraagprocedure er uit?
Meestal verloopt de procedure volgens het stappenplan uit het onderstaande schema.
Per stap wordt getoetst of het voorgelegde project voldoende aansluit op onze doelstellingen.
Alleen dan gaat het project door naar de volgende stap.

Soms verloopt de procedure iets anders, want bij een goed en aansprekend projectidee zijn we
vaak wat flexibeler, ook als de aanvrager minder ervaren is in het schrijven van plannen.
En soms ligt het initiatief bij stichting BLADT en benaderen wij zelf een bepaalde organisatie in
het sociaal-maatschappelijk veld, bijv. met een eigen projectidee of een uitnodiging.
Wanneer + hoe kunt u een aanvraag indienen?
Het insturen van project-ideeën en steunverzoeken kan doorlopend. Wij hebben een sterke
voorkeur voor communicatie per email. Er zijn meerdere beoordelingsrondes per jaar.
Als daarvoor voldoende aanleiding is kunnen aanvragen ook tussentijds worden beoordeeld.
U kunt uw vraag of aanvraag richten aan onze directeur Rob Michel. De contactgegevens van
onze stichting vindt u op onze website www.bladt-charity.nl.
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5. Gesteunde projecten en activiteiten

Stichting BLADT Charity heeft de afgelopen jaren veel mooie projecten helpen realiseren.
De projecten bestaan meestal uit een bijzondere activiteit (bijv. een evenement of een uitje) of
een investering (de aanschaf van spullen). En vaak is het een combinatie van die twee.
Onze donatie bestaat meestal uit een geldbedrag, maar soms schenken we ook materialen.
Hieronder een selectie van de projecten die wij hebben gesteund.
Voor gehandicapten
- voetbaltoernooi met gehandicapten (diverse)
- vaardagen met gehandicapten bij waterscouting (2010-25)
- fietsdag met en voor gehandicapten (2011-42)
- sportrolstoelen voor uitleen aan sporters (2011-1)
- gereedschap voor gehandicaptenwerkplaats (2011-44)
- gehandicaptentoilet bij kinderspeeltuin (2012-34)
- radio’s voor blinde bezoekers voetbalwedstrijden (2012-35)
- opstap-perron voor gehandicaptenmanege (2012-56)

- sinterklaasdag voor gehandicapte kids (2013-40)
- attractieparkbezoek tijdens autismedag (2012-17)
- vliegdag voor gehandicapte kinderen (2011-31)
- aangepast spelmateriaal bij speelotheek (2011-30)
- realisatie sociale theeschenkerij (2012-8)
- gehandicaptenschommel voor speeltuin (2012-20)
- zeilweekje voor zieke kinderen (2012-42)
- internetlaptops voor kinderziekenhuizen (diverse)

Voor de jeugd
- kookworkshops voor kinderen (2013-16)
- wetenschapsproject voor achterstandskids (2013-1)
- vakantieweekje voor bijzondere kids (2011-46)
- een fundag-uitje voor kansarme kids (2011-37)
- kindervakantieproject bij gastgezinnen (2012-5)
- sportkleding voor sociaal voetbalproject (2013-31)
- biosbonnen voor voedselbank-kerstpakket (2012-52)

- uitleenmaterialen voor speelotheek (2012-15)
- compressor voor sociale werkplaats (2011-34)
- muziekinstallatie voor mytylschool (2012-10)
- een voetbalkooi voor kindertehuis (2011-15)
- tuingereedschap voor jongerenopvang (2013-19)
- benefietgala voor jonge hartpatiëntjes (2013-36)
- meubilair voor kindervakantieclub (2012-25)

Voor ouderen
- dagreisjes en uitstapjes voor eenzame ouderen (diverse)
- piano voor ouderenzorgcentrum (2011-12)
- beweegtoestel bij ouderenzorgcentrum (2012-11)
- wintermarkt-benefiet voor ouderencentrum (2013-37)

- Blue Monday muziekfeest voor ouderen (jaarlijks)
- rolstoelfiets voor woonzorgcentrum (2011-39)
- televisies voor hospitium (2011-47)
- ouderenproject bij muziekfestival (2013-4)

Sociale Wijken, Leefbaarheid en Achterstandsgroepen
- keukenmaterialen voor buurtresto’s (2010-26)
- kledingbudget winteractie kledingbank (2013-24)
- renovatie van openbare speeltuin (2012-44)
- buurt-picknicks in probleemwijken (2011-22)
- wijk-boulesbaan nabij zorgcentrum (2012-22)
- burgerinitiatief voor skatebaan (2012-45)

- inkoop levensmiddelen voedselbank (doorlopend)
- slaapzakken voor sociaal vakantieproject (2013-22)
- tuinrenovatie vrouwencentrum (nr. 2010-19)
- woonunits bij zorgopvangcentrum (2012-12)
- sociaal eetproject bij gastgezinnen (2013-14)
- renovatie clubgebouw scouting (2012-14)

Op onze website www.bladt-charity.nl staat meer informatie over de afzonderlijke projecten.
Met foto’s, achtergronden en een motivatie waarom we het project steunen. Ook kunt u
daar gericht zoeken naar projecten die het beste aansluiten op uw plannen of doelgroep.
Nieuwe aanvragen die lijken op een genoemd project worden niet automatisch gehonoreerd.
Wij zullen ieder project beoordelen op o.a. de urgentie, de impact voor de doelgroep, kosten
en de eigen inbreng van de aanvrager. Ook streven wij naar variatie en regionale spreiding.
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6. Financieel beleid

Het beleid van Stichting BLADT Charity is erop gericht om zoveel mogelijk goede projecten te
ondersteunen met de financiële middelen die tot onze beschikking staan. Daarom ontvangen
we ook graag zoveel mogelijk aanvragen voor mooie projecten en initiatieven. En daarom
werken we voortdurend aan onze naamsbekendheid, website en ons informatiemateriaal.
Buiten deze projectensteun heeft BLADT Charity weinig andere kosten. De stichting verstrekt
geen beloningen aan haar bestuur, directie of andere medewerkers, er zijn geen kosten voor
actieve fondsenwerving bij derden, en ook onze verdere kantoorkosten zijn zeer bescheiden.
Op deze wijze is ons vermogen voor vrijwel de volle 100% beschikbaar voor ons hoofddoel:
het direct steunen van mooie nieuwe projecten met een maatschappelijke meerwaarde!
Natuurlijk stellen we ook kwalitatieve eisen aan de projecten die we willen steunen. Budgetoverschotten zullen worden doorgeschoven naar een volgend jaar en nieuwe aanvragers.
Financiële project-omvang en aanvraagbedragen
Wij hanteren geen vaste eisen voor de (financiële) omvang van een project of het gevraagde
steunbedrag. Dit is een bewuste keus, want we steunen zowel grote als kleine projecten.
In de praktijk gaat onze voorkeur vaak uit naar de wat kleinere projecten. Aanvragen voor
projecten met teveel luxe of met relatief hoge kosten (gezien de impact) wijzen wij altijd af.
Toewijzing van middelen, reserveringen en uitbetalingen
Zodra wij een financiële toezegging doen, zullen we dit bedrag voor de aanvrager reserveren.
Onze hoofdregel is dat we onze bijdrage pas achteraf uitbetalen, meestal na de afronding van
een project en nadat wij daarvan bewijs hebben ontvangen (facturen, foto’s, verslag).
Uitzonderingen zijn echter mogelijk (zowel een eerder betaalmoment als een voorschot).
Zodra het project is afgerond/verantwoord ontvangt de begunstigde het afgesproken bedrag.
Gaat een project onverhoopt niet door? Dan vervalt onze toezegging en wordt het
gereserveerde bedrag weer toegevoegd aan ons vrij besteedbare projecten-budget.

Stichting BLADT Charity ziet uw aanvraag met belangstelling tegemoet!
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