Stichting Mondiaalten.
De Stichting Mondiaalten, is

(1/3)
een in 1975/1976 uit de lokale samenleving voortgekomen

organisatie onder de naam “Stichting Aalten en de 3e wereld” en in 1998 voortgezet onder de naam:
“Stichting Mondiaalten” .
Wij streven naar een bestuurssamenstelling die de verschillende geledingen in de Aaltense
samenleving weerspiegelt. Het is de bedoeling als koepel te fungeren voor de diverse lokale
initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en onze kennis en ondersteuning
daarvoor aan te bieden. Onze Stichting ontvangt gelden uit donaties van particulieren , kerkelijke
instanties, andere organisaties en evt. legaten. Daarnaast ontvangen wij een gemeentelijk
subsidiebedrag.
Onze stichting is niet gebonden aan een kerkelijke of wereldlijke organisatie en is een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI), zodat uw gift aan ons onder de aftrekregeling “giften” van de
inkomstenbelasting valt.
M.i.v. 2012 is Mondiaalten een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de gemeente Aalten,
waarbij doelstellingen van beiden (op het gebied van ontwikkelingssamenwerking) door Mondiaalten
zullen worden vertegenwoordigd en behartigd.
Aanvragen voor subsidies zullen vanaf 2012 door Mondiaalten worden behandeld. De gemeente
Aalten zal vanaf 2012 dan ook alle aanvragen voor subsidies doorverwijzen naar Mondiaalten. Wel
zal in de beoordelingscommissie van Mondiaalten een gemeentevertegenwoordiger meebeslissen
over het al dan niet toekennen van een bijdrage voor zover deze wordt uitgekeerd uit het
gemeentelijk subsidiebedrag aan Mondiaalten.
1. Doel van de Stichting Mondiaalten:
*We willen dat de plaatselijke bevolking zich bewust wordt van de onrechtvaardigheid in de wereld.
*We willen een “thuisbasis” bieden aan Aaltenaren, Bredevoorters, Dinxperloërs en de
buurtschapbewoners die in ontwikkelingslanden actief zijn.
*We willen naar vermogen kleinschalige ontwikkelingsprojecten ondersteunen, financieel en zo
mogelijk administratief.
2. Financiën:
Per kalenderjaar kan Mondiaalten uit het gemeentelijk budget max. 90% besteden aan concrete
projecten. Min. 10 % dient besteed te worden aan activiteiten gericht op educatie, het bevorderen
van bewustwording en het creëren van draagvlak. Voor een project bedraagt het min. bedrag van de
aanvrage € 150,00 en het max. € 2.000,00 per kalenderjaar. Daarnaast kan Mondiaalten uit donaties,
giften, legaten, verkregen fondsen, jaarlijks een bijdrage vaststellen voor subsidieaanvragen en
lopende projecten.
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3. Voorwaarden aanvragen projectbijdrage:
1. De projecten dienen voort te komen uit lokaal initiatief of houden anderszins sterk en
aantoonbaar verband met de Aaltense gemeenschap, zodat kan worden gesproken van een
specifiek Aaltens draagvlak.
2. Financiële ondersteuning van projecten heeft enkel betrekking op het lopende kalenderjaar.
Meerjarige of structurele verplichtingen tot financiële ondersteuning worden niet aangegaan.
(voor zover die het gemeentelijk budget betreffen)
3. Uw complete aanvraag voor een bijdrage in uw project dient uiterlijk 1 februari of 1 augustus
van het jaar te zijn ingediend . Het plan dient in principe minstens 2 maanden voor aanvang
van het project ingediend te zijn bij Mondiaalten .
4. Uw projectplan is voorzien van een begroting en ondertekend door aanvrager(s).
5. Het projectplan geeft de inzet van personen en zo mogelijk de eigen financiële inspanning
weer.
6. Voor de gehele projectperiode is er één aanspreekbare persoon.
7. In het projectplan staan de afspraken vermeld voor (een) tussentijdse evaluatie(s), voor
de eindevaluatie en het eindverslag. Mondiaalten ontvangt een kort eindverslag, waarin ook
vermeld wordt hoe het vervolg van de uitgevoerde activiteit zal zijn.
8. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan een aanvraag voor een projectsubsidie.
9. Klachten, betrekking hebbende op de wijze waarop door Mondiaalten uitvoering wordt
gegeven aan het gemeentelijk beleid, worden afgehandeld volgens de daarvoor binnen de
gemeente Aalten geldende regelingen en procedures.
4. Subsidietoekenning:
Het bestuur van Mondiaalten beslist over aanvragen die vóór 1 febr. worden ingediend in principe
vóór 1 april en over aanvragen die vóór 1 aug. worden ingediend in principe vóór 1 okt.. Ná indiening,
ontvangt de aanvrager z.s.m. een ontvangstbevestiging. Het bestuur motiveert , na advisering van
een beoordelingscommissie, kort de toekenning / afwijzing en doet hiervan schriftelijk verslag aan de
aanvrager. Indien noodzakelijk geacht door Mondiaalten vindt er een gesprek plaats; hetzij om
nadere informatie, hetzij om het besluit toe te lichten. In de afweging van het bestuur wordt datgene
wat onder punt 1 (doel) geschreven is, als criterium genomen.
Bij een afwijzing is er geen beroep mogelijk.
5. Betalingen:
Het bestuur van Mondiaalten heeft het recht om tussentijds aanvullende voorwaarden te stellen
en/of de subsidie geheel of gedeeltelijk in te houden als de uitvoering van het project niet conform
aanvraag wordt uitgevoerd.
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Na goedkeuring van het project vindt bij de aanvang van het project de uitbetaling plaats van 75 %
van de subsidie.
Na een positieve beoordeling van het eindverslag vindt de uitbetaling van het resterende bedrag
plaats.

Vastgesteld door het bestuur van Mondiaalten op

14 - 11 - 2011.

Adres:
Stichting Mondiaalten
Penningmeester : Dhr. H.J.W. Veldhuis
Hogestraat 104
7122 BZ Aalten
T: 0543-472543
E: mondiharm@hotmail.com
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