Algemene informatie over het Praktijkfonds
Het Praktijkfonds wat is dat?
Het praktijkfonds biedt jongeren in een praktische vorm een kleine nanciële armslag voor
projecten. Voorwaarde hierbij is dat praktijk zichtbaar en leidend is.
De achtergrond van het Praktijkfonds
Het Praktijkfonds is een nieuw fonds in oprichting. We zijn een project en initiatief van Stichting
WelZoWijs. Anno 2021 onderdeel van de Stichting Het Ondernemersinitiatief & WelZoWijs. Zij
ontwikkelen het businessformat voor het Praktijkfonds.
In 2019 en 2020 stimuleren wij diverse projecten. In 2019 was de focus er opgericht om jongeren
te begeleiden bij projecten, in 2020 vooral op hoe richten we nancieel het fonds in met een extra
investeringsmodule. In 2021 hanteren wij een speci ek thema.
Het Praktijkfonds hoopt in 2021 een zelfstandige stichting te worden met meer budget en met
scale voordelen voor donateurs. Dit voeren wij uit in het project Upgrade 2021. Deze wordt
uitgevoerd door HOI. Voor de groei en ontwikkeling van het Praktijkfonds verwijzen wij graag
door naar de site hetondernemersinitiatief.nl. Kijk dan bij initiatieven onder de noemer
Praktijkfonds Upgrade 2021.
De werkwijze van het Praktijkfonds
Het fonds wordt gecoördineerd door een projectsecetaris. Een selectiecommissie bestaande uit
maximaal negen leden bepaalt waaraan de nanciële middelen aan worden besteed.
Bij het Praktijkfonds kun je alleen online geld aanvragen via het aanmeldingsformulier op de
website. Hierna neemt de Projectsecretaris contact met je op.
Procedure aanvragen en Voorwaarden
De aanvrager
• De aanvrager is een jongere of een natuurlijk persoon die actief voor een organisatie die werkt
met jongeren. Gangbare leeftijd van een jongere is bij ons van 12 tot 30 jaar. Bij
minderjarigheid dient de ouder/voogd wel op de hoogte te zijn van de aanvraag.
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Hoe werkt het aanvragen?
• Via de website vul je het aanvraagformulier in
• Nadat je het aanvraagformulier hebt gemaild naar aanvraag@prakijkfonds.nl neemt de
Projectsecretaris contact met je op
• Je aanvraag wordt beoordeeld door een selectiecommissie

fi

fi

In dit reglement kun je alle zaken vinden hoe het Praktijkfonds werkt. Kortom de bindende
voorwaarden.

Waarvoor kun je geld voor aanvragen
• Toonbaar zijn dat je als jongere praktijkervaring op doet. Dit kan voor een stage, van
schoolopdracht tot een eigen project zijn
• We zijn enorm pragmatisch ingesteld dus hou het praktisch als je wat wilt aanvragen
• We geven vooral geld aan initiatieven waarbij je net dat kleine bedrag nodig hebt en waar een
school bijvoorbeeld juist een beetje moeilijk over doet
• We kunnen je geld geven voor aanvulling op bijvoorbeeld een Maatschappelijke Diensttijd
project ,een project van je studentencommissie tot kleine sponsoring
• Ook voor materiaalkosten, bijvoorbeeld verf voor je project kan bij ons aangevraagd worden
• Het moet iets te maken hebben met Duurzaamheid, Gezondheid, Jeugdparticipatie of
ondernemen
• Studenten van het beroepsonderwijs hebben voorrang bij aanvragen
• En hou het fair en direct. We houden van eenvoud
Wat zijn de voorwaarden
• Je kunt maximaal 2 aanvragen per jaar doen als jongere. Dit geldt voor alle vormen van
aanbod wat we hebben.
• Je project moet praktisch ingesteld zijn
• Aansluiting bij de thema's die we hanteren
• Let bij speci eke projecten die we aanbieden via de site kunnen andere voorwaarden gelden.
• Je vult hem als jongere zelf in
• Op spellingsfouten kun je bij ons nooit worden afgewezen en je hoef geen dure woorden te
gebruiken. Zeg wat je denkt
• Naamsvermelding wordt zeker naar gekeken. Zeker als je een aanvraag doet namens een
organisatie.
• De looptijd van een aanvraag is doorgaans 72 uur. We houden het namelijk graag praktisch en
keren snel uit bij goedkeuring
• Logo op een website, vermelding nieuwsbrief, jaarverslag indien van toepassing altijd een
extra kans op goedkeuring.
• Bij ons hebben jongeren met een extra uitdagingen in hun ontwikkeling wel een streepje voor
• Beroepsonderwijs heeft altijd meer kans op een positieve uitslag dan andere onderwijsvormen
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Goedkeuring of afwijzing
• Het Praktijkfonds is vrij om geen toelichting te geven maar doet dit doorgaans wel als je
project wordt afgewezen
• Er is geen bezwaar mogelijk bij a euring, ben je het er niet mee eens, dan kan je dit
aangeven en dan wordt er nog eens naar gekeken.
• Bij goedkeuring van je project krijg je doorgangs binnen 24 uur je bedrag gestort. Als dit niet
lukt hoor je dit bij aanvang. De bijdrage wordt gestort onder de naamsvermelding Stichting
WelZoWijs
• Bij goedkeuring ontvang je doorgaans 60% van je bedrag
• Is het bedrag onder de 100,— doorgaans in 1 keer worden gestort

•

Bij projecten kun je ook per maand een vergoeding ontvangen, dit is a ankelijk van de
projectvoorwaarden van een project. Deze worden vaak bepaalt door de betalende partij

De huisregels intern van het het Praktijkfonds
Hierin beschrijven wij de taken en bevoegdheden, functies en rollen van de intern betrokkenen bij
het Praktijkfonds.
De projectsecretaris
• De projectsecretaris, hierna te noemen de PS is het aanspreekpunt voor aanvragen en
algemene vragen
• De PS bereid samen met de aanvrager het formulier voor
• De PS is vrij om tips en trucs te geven aan de aanvrager
• De PS legt de aanvragen voor aan de selectiecommissie
• De PS ontvangt een vergoeding voor de werkzaamheden
• De PS is zelf doelgroep van het Praktijkfonds en doet met zijn/haar werkzaamheden ook veel
praktijkervaring op
• De PS is een persoon die het leuk vindt om jongeren te begeleiden bij projecten
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De selectiecommissie
• De selectiecommissie bepaalt wie geld krijgt. Zij krijgt per mail of Groepsapp een aanvraag
binnen.
• De leden van de selectiecommissie geven ona ankelijk van elkaar door of zij een Ja/Nee of
horen aan de PS. Zij hebben hiervoor meestal 24 uur doorgangs nodig. Dit geldt tot maximaal
een bedrag van 200,—
• De selectiecommissie is ook bevoegd om grotere bedragen te erkennen binnen een
vastgesteld project. Dit kan bijvoorbeeld voor een speci ek thema. Een bedrijf kan
bijvoorbeeld een bedrag beschikbaar stellen. Hiervoor zijn in de regel (online) vergaderingen
voor.
• De selectiecommissie is bij heden nog vrijwillig. Er kunnen bij voldoende inkomsten
vacatiegelden worden uitgekeerd. Dit is een onkostenvergoeding simpel gezegd. Leidraad
hiervoor is https://wetten.overheid.nl/BWBR0025279/2020-01-01#Artikel2
• De leden van de selectiecommissie zijn benoemd door Stichting WelZoWijs en haar
rechtsopvolgers in 2021.
• De zittingstermijn van leden van de selectiecommissie is een maximum van 3 jaar
• De leden van selectiecommissie in de startfase hebben ieder een mogelijkheid om bij de
zelfstandige stichting in aanmerking te komen voor een benoeming. Hierbij geldt dan
maximaal een termijn van vier jaar bij aanvang van de start van de stichting
• Een selectiecommissie lid heeft kennis genomen van dit reglement
• in hoedanigheid van con icten of geen betrokkenheid van een lid van selectiecommissie kan
het bestuur van Stichting WelZoWijs de gehele of een deel van de selectiecommissie
ontbinden
• De voorzitter van de selectiecommissie heeft bij gelijke stemming een veto voor 2 stemmen
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De selectiecommissie bestaat altijd in meerderheid uit jongeren in de leeftijd van maximaal 30
jaar.
De voorzitter dient altijd een jongere te zijn onder de leeftijd van 30 jaar
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Aanjager voor lokaal ondernemen en sociale samenleving.

