Voorwaarden Moleneducatiefonds
De Hollandsche Molen wil ieder kind in de basisschoolleeftijd de kans bieden om een molen te
bezoeken. Molens zijn een eeuwenoud symbool van duurzame energie en kinderen kunnen zich
verbazen over de kracht en historie van molens, zeker bij een bezoek aan een échte molen. Door
kinderen kennis te laten maken met een molen wordt de basis gelegd voor bewustwording over
cultureel erfgoed, geschiedenis en duurzaamheid. Molens zijn een belevenis en hebben een verhaal te
vertellen en het is van groot belang dat we deze verhalen doorgeven aan de volgende generaties.
Uit de nalatenschap van prof. dr. J.E Andriessen (Koos) Andriessen – onder meer voormalig minister
van Economische Zaken – is budget beschikbaar om educatieve projecten op de molen mogelijk te
maken. Het Moleneducatiefonds is als fonds op naam onderdeel van het Molenfonds. Het Molenfonds
beheert het fonds en verzorgt de gehele procedure van aanvragen tot en met uitbetaling. Het
Moleneducatiefonds staat open voor financiële bijdragen van derden en wordt als zodanig ook op de
website van het Molenfonds genoemd.
Voor toekenningen uit het Moleneducatiefonds gelden de volgende voorwaarden:
1. Het Molenfonds kan bijdragen toekennen aan educatieve projecten die gericht zijn op het
bezoeken van molens door kinderen van basisscholen. Ook andere projecten die gericht zijn op
educatie en innovatief van karakter zijn, kunnen worden ingediend.
2. Aanvragen voor financiële ondersteuning kunnen gedaan worden door:
a. Basisscholen;
b. Molenaars en/of moleneigenaren;
c. Maatschappelijke organisaties die zich richten op educatie (bv. scouting, dorpsverenigingen,
etc.).
3. De financiële bijdrage uit het Molenfonds voor educatieve projecten bedraagt maximaal
€ 5.000. Cofinanciering is geen voorwaarde. Wel wordt gevraagd bekendheid te geven aan de
toekenning uit het Molenfonds.
4. Alleen directe kosten verbonden aan een educatief project worden gesubsidieerd, bijvoorbeeld
kosten van educatief materiaal te gebruiken door molenaar en/of school, vervoerskosten etc.
Uitvoerings- en personele kosten komen niet in aanmerking voor financiering.
5. Voor het aanvragen van een subsidie uit het Molenfonds is een formulier beschikbaar dat online
in te vullen is via de website www.molenfonds.nl. Alleen compleet ingevulde formulieren worden
in behandeling genomen.
6. Aanvragen worden beoordeeld door het bureau van de vereniging. De directie van De
Hollandsche Molen beslist over toekenningen voor educatieve projecten uit het Molenfonds. De
aanvrager ontvangt binnen zes weken nadat de volledige aanvraag is ontvangen bericht of een
toekenning wordt gedaan.
7. Het project wordt binnen een jaar na toekenning van de subsidie uitgevoerd, tenzij anders is
overeengekomen.
8. De aanvrager stuurt het Molenfonds na het gereed komen van het betreffende project:
a. verslag van de realisatie, bij voorkeur vergezeld van foto’s, filmpjes, berichten in de pers etc.
Dit materiaal kan vrij van rechten door De Hollandsche Molen worden gebruikt voor
promotiedoeleinden.
b. financiële verantwoording in de vorm van een overzicht van gemaakte kosten, inclusief
kopieën van rekeningen en betalingsbewijzen.
c. het IBAN-nummer van de school waarop de bijdrage kan worden uitgekeerd.
9. Na ontvangst van het onder 8. genoemde wordt het toegekende bedrag binnen vier weken
uitbetaald. Het is niet mogelijk om voorafgaand aan uitvoering van het project een voorschot te
vragen.

