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Initiatievenfonds 

Het initiatievenfonds is er voor leden die een plan hebben voor een aankoop die ze namens 

SHOUT willen doen, buiten de commissies en hun budgetten om. Je kunt hierbij denken aan 

een activiteit die je graag een keer zou organiseren waar je extra geld bij nodig hebt, 

bijvoorbeeld voor materiaal of het inhuren van iemand die een workshop geeft. Het kan 

echter ook om een eenmalige aankoop gaan, zoals een decoratie, boek of spel dat je graag 

in de Rainbow Room zou hebben. 

 

Je kunt via het formulier (https://forms.gle/ghvBWdcdonA1VtAt5) aangeven waar je het geld 

voor wilt gebruiken en hoeveel geld je nodig denkt te hebben. Het bestuur beoordeelt je 

aanvraag en zal dan per e-mail contact met je opnemen. Het bestuur zal met je spreken om 

het plan uit te werken en je ondersteuning bieden in het geval je extra hulp nodig hebt.  

 

Het totale initiatievenfonds van 2022 bedraagt 1000 euro. Als je een aankoop wilt doen van 

meer dan 500 euro zullen we eerst bij de leden interesse peilen voor de aankoop.  

 

Voorwaarden 

● Als je een activiteit organiseert dient deze over het algemeen open te zijn voor alle 

SHOUT leden. Wanneer je een activiteit voor een subgroep binnen SHOUT wilt 

organiseren dien je te onderbouwen waarom. 

● Er is een maximum van 500 euro per initiatief. Daarboven worden eerste de leden 

geraadpleegd.  

● Je mag kosten voor eten en drinken betalen uit het initiatievenfonds, maar wel binnen 

redelijke hoeveelheden. Feesten met als hoofdactiviteit ‘zoveel mogelijk gratis alcohol 

drinken’ zijn niet toegestaan. Wanneer er drinken wordt aangeboden dient er altijd 

een alcoholvrij alternatief geboden te worden.  

● Wanneer je gebruik wilt maken van theaterzaal De Wilde Wereld dient de huur 

daarvan geregeld te worden door het bestuur. Geef dus ruim van tevoren aan 

wanneer je de zaal wilt gebruiken voor je initiatief. Boekingen van de Rainbow Room 

gaan ook via het bestuur, maar dat kan korter van tevoren geregeld worden. 

● Het bestuur van SHOUT beoordeelt of je initiatief past binnen de doelstellingen van 

dit fonds en of het uit het initiatievenfonds betaald kan worden.   

https://forms.gle/ghvBWdcdonA1VtAt5


Initiatives Fund 

The initiatives fund is there for members who have a plan for a purchase they want to make 

on behalf of SHOUT, outside of the committees and their budgets. You can think of an 

activity that you would like to organize once where you need extra money, for example for 

materials or hiring someone who gives a workshop. However, it can also be a one-time 

purchase, such as a decoration, book or game you would like to have in the Rainbow Room. 

You can use the form (https://forms.gle/ghvBWdcdonA1VtAt5) to indicate what you want to 

use the money for and how much money you think you need. The board will review your 

request and then contact you by email. The board will speak to you to work out the plan and 

provide you with support in case you need additional help. 

The total initiatives fund of 2022 is 1000 euros. If you want to make a purchase of more than 

500 euros, we will first check with the members for interest in the purchase. 

Terms and Conditions 

● If you organize an activity, it should generally be open to all SHOUT members. When 

you want to organize an activity for a subgroup within SHOUT you need to support 

why. 

● There is a maximum of 500 euros per initiative. Above that, members are first 

consulted. 

● You may pay food and drink costs from the initiatives fund, but within reasonable 

quantities. Parties where the main activity is ‘drinking as much free alcohol as 

possible’ are not allowed. When drinks are offered, an alcohol-free alternative should 

be provided as well. 

● If you want to use theater De Wilde Wereld, the booking must be arranged by the 

board. Please let us know well in advance when you want to use the theater for your 

initiative. The Rainbow Room bookings also go through the board, but this can be 

arranged in less time in advance. 

● The board of SHOUT will assess whether your initiative fits within the objectives of 

this fund and whether it can be paid from the initiatives fund. 

 

https://forms.gle/ghvBWdcdonA1VtAt5

