Stichting Ontwikkelingsfonds (kano)
In de statuten staat het doel van deze stichting fraai omschreven als: "Het materieel en
ideëel met alle wettige middelen steunen van de verwezenlijking van eigen accommodaties
van bij de aangesloten kanoverenigingen."
Renteloze lening
De stichting verstrekt renteloze leningen van 10 jaar bij de bouw van of verbouw aan
clubhuizen. Hieronder valt veel, te denken aan:
● Nieuw en verbouw;
● Renovatie;
● Uitbreiding;
● Noodonderkomens.
Maar ook zaken als:
● Parkeerterreinen;
● Aanplantingen;
● Beschoeiingen;
● Steigers.
Hoeveel
De Stichting verstrekt 10% van de (ver)bouwsom met een maximum van €12.500.- in de
vorm van een renteloze lening met een looptijd van 10 jaar. De stichting verstrekt €5.000.voor bouwprojecten die minder kosten dan €50.000.- mits men tenminste 2/3 van het totaal
op een ander wijze financiert, b.v. zelfwerkzaamheid. Als bouwsom wordt genomen het
bedrag dat een aannemer zou begroten als deze het werk zou uitvoeren.
Voorbeeld:
1. Bouwkosten €175.000. Maximale lening = €12.500. Aflossing = 10 x €1.250.
2. Bouwkosten €75.000. 10% lening = €7.500. Aflossing = 10 x €750 per jaar.
3. Bouwkosten €25.000. 2/3 overige financiering, lening = €5.000. Aflossing = 10 x
€500 per jaar.
Wanneer ontvangt men een lening?
Na een schriftelijk verzoek van de kanovereniging aan de Stichting Ontwikkelingsfonds om
een renteloze lening te verstrekken, met als bijlage de nodige gegevens, wordt door het
Stichting Bestuur de aanvraag beoordeeld en na goedvinden dit verzoek toegewezen. De
vereniging ontvangt dan een overeenkomst ter tekening door het dagelijks bestuur. Na
ontvangst der getekende overeenkomst, zal de Stichting het bedrag ter beschikking van de
vereniging stellen.
De gevraagde gegevens zijn:
1. Bouwtekeningen (bestektekening);
2. Begroting (aannemers calculatie);
3. Wijze van financiering;
4. Financiële verslagen van de laatste twee boekjaren;
5. Begroting van het eerste jaar na het gereed zijn van het bouwplan;
6. Indien van toepassing een kopie van de bouwvergunning.

Mocht, in bijzondere gevallen, een verenging met de aanvraag van een tweede lening
tijdelijk boven de €10.000 komen te staan, dan zal er extra naar de draagkracht van de
vereniging worden gekeken. Ook zal worden gekeken of de vereniging tijdig zijn
verplichtingen van de eerste lening is nagekomen.
Bronnen van de stichting
De Stichting heeft een bescheiden vermogen. Een deel hiervan staat renteloos uit bij de
diverse verenigingen. Ter compensatie van inflatie en onkosten staat het resterende deel
commercieel vast. Daarnaast kan de stichting legaten en schenkingen ontvangen.
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