Overeenkomst ‘Fûns Lok op ien’
Bedoeling
In de samenleving is soms sprake van verharding en tegenstellingen die de leefbaarheid negatief
beïnvloeden. Ook zijn er situaties van eenzaamheid en onvoldoende zorg die aandacht vragen. Een
veilige sociale omgeving en sociale contacten dragen bij aan de brede welvaart in Fryslân. Daar waar
organisaties projecten voorstellen, die impact hebben op provinciale schaal, gericht op kwetsbare
groepen én die bijdragen aan vermindering van discriminatie, eenzaamheid of verbetering van de
situatie van mensen die zorg nodig hebben, kunnen aanvragers een beroep doen op een
projectbijdrage sociale leefbaarheid.
Doelstelling Fonds
Het steunen van initiatieven die zijn opgezet door betrokken mensen om kwetsbare mensen in de
provincie Fryslân te helpen hun situatie te verbeteren en discriminatie en/of eenzaamheid te
verminderen en/of een bijdrage te leveren aan situaties van mensen die zorg nodig hebben, zodat deze
op eigen wijze deel kunnen blijven nemen aan de samenleving.

De ondergetekenden:
a) Provincie Fryslân, kantoorhoudende te Leeuwarden, Tweebaksmarkt 52, 8900 HM te
Leeuwarden, vertegenwoordigd door de heer D. Hoogland, Gedeputeerde Natuur, Biodiversiteit,
Water, Veenweide, Milieu, Sociaal beleid & Gezondheid; hierna te noemen “Provincie Fryslân”
en
b) Stichting Kansfonds, kantoorhoudende te Hilversum, Utrechtseweg 40, 1213 TV Hilversum,
vertegenwoordigd door mevrouw H.M.C. Hulsebosch, directeur Kansfonds. Hierna te noemen
“Kansfonds” komen het volgende overeen:
Duur van de overeenkomst, beheer en besteding
1. De provincie Fryslân en Kansfonds spreken de intentie uit deze overeenkomst voor tenminste 4
jaar aan te gaan. De samenwerking zal dan voortduren tot 31 december 2023. Na evaluatie in het
eerste kwartaal van 2024 zal gekeken worden naar een eventuele verlenging van de
samenwerking. Mocht na evaluatie worden besloten de samenwerking niet te verlengen en er is
nog geld over op 31 december 2023, dan stort Kansfonds het restant in het eerste kwartaal van
2024, terug op rekening van de provincie Fryslân.
2. De provincie Fryslân zal jaarlijks een bedrag van minimaal € 100.000,- storten in het Fûns Lok op
ien bij Kansfonds. Deze storting vindt plaats in de januari van het betreffende kalenderjaar. Voor
2020 zal deze uiterlijk in mei worden gedoneerd.
3. Met deze bijdrage worden sociale (burger)initiatieven in de provincie Fryslân ondersteund die
impact hebben op provinciale schaal en waarop tenminste twee van de vier hieronder genoemde
randvoorwaarden van toepassing zijn:
- vernieuwend en in co-creatie tot stand gekomen tussen meerdere partijen;
- empowerend;
- met blijvend effect na de projectperiode;
- tot stand zijn gekomen vanuit een aantoonbare betrokkenheid van de mienskip, met
commitment van de gemeente(n).
Hierbij gaat het om toekenningen voor zowel kleinere als grotere initiatieven. Uitgangspunt voor
de toekenningen en afwijzingen zijn het bestedingsbeleid, de beoordelingsgronden en werkwijze
van Kansfonds.
4. Kansfonds streeft naar volledige besteding van de jaarlijkse bijdrage van de provincie Fryslân
binnen het betreffende kalenderjaar. De gesteunde projecten ontvangen een maximale bijdrage
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van €20.000,- per project per jaar vanuit het Fûns Lok op ien. Ook kleinere bedragen kunnen
worden toegekend zodat een bijdrage kan worden geleverd aan meerdere projecten en daarmee
het bereik wordt vergroot. Naast een bijdrage uit genoemd fonds op naam, zal Kansfonds naar
bevind van zaken uit eigen middelen een bijdrage leveren aan de projecten.
Mocht het jaarbudget niet worden gebruikt dan kan dit doorgeschoven worden naar het daarop
volgende jaar. Ten aanzien van de uitvoering van de gekozen doelstellingen staan kwaliteit en
continuïteit voorop. Intrekkingen of vrijval vloeien terug in het Fûns Lok op ien en worden
herbesteed.
Wanneer de provincie Fryslân reeds een bijdrage levert aan een project zal afstemming
plaatsvinden over eventuele verdere financiële bijdragen voor sociale en leefbare initiatieven
vanuit het Fûns Lok op ien.
Voor de werkzaamheden rond selectie en beheer van projecten, kosten voor administratie,
accountancy etc. hanteert Kansfonds een kostenpercentage van 8% over de jaarlijkse totale
bijdrage. Deze wordt jaarlijks ten laste gebracht van de storting in het Fûns Lok op ien.
Een (start)bijeenkomst, inspiratie en/of eindbijeenkomst kunnen deel uit maken van de
ondersteunende activiteiten. Dit geldt ook voor de communicatie over de bijdrage door de
provincie Fryslân aan Kansfonds bij relevante partijen. Deze activiteiten worden door beide
partijen in onderling overleg opgezet en bekostigd vanuit de bijdrage aan de kosten (artikel 7)
van provincie Fryslân aan het Fûns Lok op ien. Hierbij brengt Kansfonds alleen out-ofpocketkosten in rekening en geen manuren.

Uitvoering
1. De directie van Kansfonds is verantwoordelijk voor de totale afhandeling en verantwoording van
de aanvragen. Kansfonds zorgt ervoor dat alle benodigde gegevens aanwezig zijn om een
verantwoord besluit over een aanvraag te kunnen nemen. Waar nodig wordt extern advies
gevraagd. Ook ziet Kansfonds toe op een verantwoorde besteding van de bijdragen en de
financiële afwikkeling ervan.
2. Voor de aanvragenbehandeling gelden de vaste procedures en processen van Kansfonds.
3. Er is interne controle op 100% van de toekenningen en de betalingen.
4. De externe accountant van Kansfonds heeft de interne beheersingsmaatregelen binnen het
proces van aanvraagbehandeling en uitbetaling zoals deze bij Kansfonds wordt toegepast
goedgekeurd en controleert de jaarrekening.
Rapportage
1. Kansfonds rapporteert de toekenningen jaarlijks achteraf aan provincie Fryslân. De rapportage
wordt opgesteld na afloop van het boekjaar, uiterlijk 1 juni, en na goedkeuring van de gehele
jaarrekening door zijn accountant.
2. De inhoud van de rapportage wordt opgesteld aan de hand van een rapportageformat, vooraf
goedgekeurd door de provincie Fryslân.
3. Alle toekenningen worden gepubliceerd als onderdeel van de jaarverslaggeving van Kansfonds,
zijnde een nominatieve lijst van toekenningen. In de jaarrekening wordt over het Fûns Lok op ien
bovendien een overzicht van de financiële mutaties per jaar vermeld. De gehele jaarrekening van
Kansfonds wordt gecontroleerd door zijn accountant.
4. Halfjaarlijks vindt overleg plaats tussen provincie Fryslân en Kansfonds over de toekenningen
(inclusief de bijdrage uit eigen middelen vanuit Kansfonds) en de gang van zaken. Kansfonds
neemt daartoe het initiatief.

Communicatie
1. Kansfonds en provincie Fryslân stemmen onderling af op welke manier en via welke kanalen
wordt gecommuniceerd over de bijdrage van de provincie Friesland en de mogelijkheid om een
aanvraag in te dienen.
2. In de bevestigingsbrieven over toekenningen wordt melding gemaakt van de bijdrage vanuit de
provincie Fryslân en het logo van de provincie wordt naast dat van Kansfonds op de brief vermeld.
3. Kansfonds zal in de eigen communicatie-uitingen zoals een digitale nieuwsbrief en/of de website
aandacht geven aan de verstrekte toekenningen uit het Fûns Lok op ien.
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