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Congo kent een potje om nieuwe initiatieven van haar leden financieel te ondersteunen. Onder nieuwe
initiatieven verstaan wij een goede aanvulling op de vereniging in de vorm van bijvoorbeeld een
activiteit, project of aankoop. Om de aanvraag van budget voor nieuwe initiatieven inzichtelijk en
openbaar te maken zijn de Richtlijnen Nieuwe Initiatieven Congo opgesteld. Deze richtlijnen worden
aangehouden wanneer leden van Congo aanspraak willen maken op het budget voor nieuwe
initiatieven.
1. Een nieuw initiatief behoort aan de volgende eisen te voldoen:
1. Het initiatief is een aanvulling op het bestaande aanbod van activiteiten van Congo.
2. Het initiatief is niet in conflict met de kernwaarden van Congo, zoals bepaald in artikel 4 van de
statuten.
3. Het initiatief staat open voor alle leden van de beoogde doelgroep.
4. Het initiatief is van tevoren geopperd bij de beoogde doelgroep en daar positief ontvangen.
2. Het aanvragen van budget voor een nieuw initiatief gaat als volgt:
1. De organisatie maakt een tijdsplanning.
2. De organisatie stelt een begroting op.
3. De organisatie onderbouwt waarom hun nieuwe initiatief aanspraak heeft op budget.
4. Bovenstaande informatie, oftewel de aanvraag voor het nieuwe initiatief, wordt tijdig bij het
bestuur van Congo neergelegd.
3. Het toekennen van budget voor een nieuw initiatief
1. Het bestuur beslist over het toekennen van budget aan een nieuw initiatief aan de hand artikel 2 met
inachtneming van artikel 1.
2. Het bestuur tracht na het ontvangen van de aanvraag zo spoedig mogelijk een besluit te nemen.
3. Het bestuur maakt zijn besluit, met toelichting, schriftelijk en mondeling bekend aan de organisatie.
4. Indien de organisatie niet akkoord gaat met het besluit van het bestuur kan de organisatie contact
opnemen met het bestuur voor nadere toelichting.
5. Als na uitgebreid overleg de organisatie het oneens blijft met het besluit van het bestuur, wordt het
initiatief uitgesteld tot na de eerstvolgende ALV waarop de situatie wordt voorgelegd aan de leden.

