De NSGKplusregeling
Beter Samen

Zij gingen u voor!
Welke acties organiseerden serviceclubs de
afgelopen jaren? En waar ging de opbrengst
naartoe? Een kleine greep uit de vele, hartverwarmende initiatieven.

Zeilers voor zeilers
In 2014 vond de 21ste editie plaats van de Lions
Regatta. Tijdens dit zeilevenement zamelde de
serviceclub € 2500 in voor SailWise. Door deze
actie, waarbij gebruik werd gemaakt van de
NSGKplusregeling, kunnen er nog meer jongeren
met een beperking genieten van het zeilen.

Samen spelen bij de Schaapskooi
Ladies’ Circle Noordwest Veluwe organiseerde een
groot benefietfeest. Dat leverde € 1800 op. Bij De
Schaapskooi in Ermelo staat nu dankzij deze actie
en de NSGKplusregeling een speeltoestel dat ook
toegankelijk is voor kinderen met een handicap,
zodat kinderen met en zonder handicap sámen
kunnen spelen.

Klas op Wielen
De Lions Club Alkmaar zamelde € 4000 in en
de Rotary Club Medemblik-Koggenland bracht
€ 3000 bij elkaar. NSGK deed hier een schepje
bovenop door de opbrengst te verdubbelen.
Deze 100% verdubbeling geldt voor alle Samen
naar School klassen. In een Samen naar School
klas krijgen kinderen met een ernstige handicap
les binnen de muren van een reguliere school.
(www.nsgk.nl/samennaarschool).

Gi-gan-tisch!
Met de organisatie van het KidsFilmGala haalde
serviceclub Ladies’ Circle 57 uit Leiden € 6000
op en ook zij maakten gebruik van de NSGKplusregeling. Het geld ging naar Manege Moedig
Voorwaarts, waar kinderen met en zonder beperking paardrijden. Hugo Riethoeven van Moedig
Voorwaarts:
‘Gi-gan-tisch, wat een geld! We kunnen niet in
woorden uitdrukken hoe welkom dit is. Het zijn
moeilijke tijden, ook voor ons. De binnenbak
moest nodig worden aangepast zodat kinderen
met een beperking hier ook kunnen rijden. Dat
kunnen we nu gewoon doen. Echt geweldig!’

Overweegt uw serviceclub in actie te komen voor kinderen of jongeren met een
handicap? Misschien kan NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte
Kind, u daarbij helpen. Als partner van het platform Serviceclubs in Nederland
(SIN) helpt NSGK met geld en goede raad om projecten voor kinderen en jongeren
te realiseren.

Wat kan NSGK voor u betekenen?
Als u geld inzamelt voor een project voor
kinderen of jongeren met een handicap,
kan NSGK uw eindopbrengst tot wel 50%
verhogen met een maximum van € 7500. Een
voorbeeld: uw serviceclub haalt € 15.000 op,
NSGK maakt hier € 22.500 euro van. Voor
Samen naar School klassen geldt dat wij de
opbrengst voor 100% verdubbelen.

Hoe werkt het?
• Informeer NSGK op tijd over uw fondsenwervende evenement. Minimaal een maand
vóór het evenement ontvangen wij graag
uw plannen via het aanvraagformulier. Het
aanvraagformulier is te vinden op onze
website: www.nsgk.nl/serviceclubs

• U kunt zelf een project selecteren waaraan
het geld gedoneerd wordt, dit project
wordt getoetst aan het NSGK beleid. U
ontvangt binnen een week bericht of het
project binnen de doelstellingen van NSGK
past. Wij kunnen u ook altijd adviseren over
projecten bij u in de regio.
• Na afloop van het evenement maakt u het
ingezamelde bedrag over naar het NSGK
rekeningnummer
NL76 RABO 0334 4334 44. Wij maken het
bedrag inclusief de bijdrage vanuit de plusregeling dan binnen drie weken over naar
het door u geselecteerde project.

Wat zijn de voorwaarden?
NSGK vindt het belangrijk dat het geld
goed besteed wordt en stelt daarom een
paar voorwaarden aan haar steun:
• Het project valt binnen de doelstellingen
van NSGK (www.nsgk.nl).
• Het geld komt ten goede aan kinderen
of jongeren met een handicap tot 30 jaar in
Nederland.
• De bijdrage van NSGK is maximaal € 7500
per project per jaar.
• Indien NSGK daarom vraagt, legt de projectorganisatie achteraf verantwoording af
over de besteding van het geld.

• In alle communicatie voor, tijdens en na
de inzamelingsactie dient vermeld te
worden dat NSGK de opbrengst zal aanvullen. Denk hierbij aan persberichten, artikel
in het clubmagazine, uitingen op de website etc.
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Meer weten?
Wilt u meer weten over de NSGKplusregeling? Of wilt u een aanvraag indienen? Kijk dan op
www.nsgk.nl/serviceclubs. Als u het antwoord op uw vraag niet op de website vindt of advies
wilt over (regionale) projecten die uw steun kunnen gebruiken, neem dan contact op met
Berbera van Teijlingen via telefoon 020-679 1200 of mail naar bvanteijlingen@nsgk.nl.

Samen met NSGK maakt u het mogelijk
voor het gehandicapte kind
Samen leven als volwassenen begint met
samen opgroeien. NSGK staat voor een samenleving waarin kinderen met en zonder beperking gewoon met elkaar kunnen spelen, leren,
sporten, wonen, werken en ontspannen. We
doen ons werk niet alleen. Samen met partners

en vrijwilligers initiëren en ontwikkelen we programma’s en projecten op deze leefgebieden.
Als kinderen en jongeren samen opgroeien,
wordt iedereen daar beter van. Daarom is ons
motto: Beter Samen
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