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Communicatiebeleid FondsDBL 

Vastgesteld op bestuursvergadering Q3 2021 

 

1. Inleiding 

Stichting FondsDBL heeft dit communicatiebeleid opgesteld omdat de organisatie belang hecht aan 

heldere communicatie naar buiten. In dit beleidsstuk wordt in het kort aangegeven hoe vorm wordt 

gegeven aan deze communicatie.  

We onderscheiden verschillende groepen belanghebbenden voor ons fonds. Dit zijn: 

• Organisaties en particulieren die financiering aanvragen; 

• Organisaties en particulieren die financiering ontvangen; 

• Organisaties en particulieren die naar aanleiding van een (potentiële) aanvraag een 

opmerking/klacht hebben; 

• Eigenaren en pachters van onroerend goed dat de stichting bezit; 

• Organisaties of particulieren die naar aanleiding van het onroerend goed beleid een 

opmerking/klacht hebben; 

• Media. Dit kan betreffende allerlei onderwerpen zijn; 

• Overige belanghebbenden zoals gemeentes en andere geïnteresseerden.  

In het onderstaande wordt per doelgroep beschreven hoe we de communicatie vorm geven. 

Vervolgens wordt in het kort aangegeven hoe communicatie vorm krijgt in de interne organisatie. 

 

2.  Organisaties en particulieren die financiering willen aanvragen 

De voornaamste informatiebron voor potentiële aanvragers is de website. Hierop staan de 

verschillende criteria vermeld waar een aanvraag aan moet voldoen, de uitsluitingscriteria en wordt 

de aanvraagprocedure verder toegelicht. Ook de aanvraagformulieren (één voor particulieren en 

één voor stichtingen) staan op de website. Aanvullende informatie kan aan FondsDBL worden 

gevraagd per telefoon of per email.  

FondsDBL neemt uitsluitend online ingediende aanvragen in behandeling waarbij de 

aanvraagformulieren volledig moeten zijn ingevuld en voorzien van alle gevraagde bijlages. Bij 

ontvangst van een complete aanvraag per mail of post wordt de aanvrager op de hoogte gesteld van 

dit beleid. Zodra een aanvrager een volledige aanvraag heeft ingediend via één van de twee online 

formulieren, ontvangt deze een email op het opgegeven adres met als bijlage een pdf-bestand 

waarop alle ingevulde antwoorden staan.  
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Indien er naar aanleiding van de aanvraag nog vragen of onduidelijkheden zijn, wordt per email of 

telefoon contact opgenomen met de aanvrager door de projectadviseur. 

Het streven is om de aanvrager binnen drie maanden na ontvangst van de volledige aanvraag te 

laten weten wat het besluit is. De behandelperiode is korter bij aanvragen tot € 1.500 (deze vallen 

onder het mandaat van de projectadviseur). Bij deze aanvragen wordt het besluit door de 

projectadviseur binnen 2 à 3 weken genomen.   

Tegen het besluit kan geen beroep worden ingediend.  

 

3. Organisaties en particulieren aan wie een donatie is toegekend 

Alle aanvragers krijgen tijdig bericht op hun aanvraag. Als een donatie wordt toegekend, ontvangt de 

aanvragende organisatie (ook aanvragen voor een particulier moeten door een organisaties worden 

ingediend) een toekenningsbrief met daarin het bedrag van de toekenning en eventuele 

voorwaarden. Bij deze brief zit in het geval van een projectaanvraag ook een acceptatieformulier dat 

rechtsgeldig moet worden ondertekend en geretourneerd naar FondsDBL. Na ontvangst van het 

ondertekende formulier wordt overgegaan tot betaling.   

Bij toekenning aan een particulier moet de aanvragende organisatie ervoor zorgen dat de particulier 

zelf, hun cliënt dus, de toekenningsbrief tekent (er is dan geen acceptatieformulier). Binnen 6 weken 

moet het ondertekende formulier/de ondertekende toekenningsbrief retour moet worden gestuurd. 

Zodra dit ondertekende document is ontvangen, wordt het geld overgemaakt.  

Indien het ondertekende acceptatieformulier na (ruim) 6 weken nog niet is ontvangen, wordt een 

(automatisch) bericht gestuurd namens de office manager met het verzoek deze alsnog per 

omgaande te sturen. Ook wordt hierin vermeld dat bij opnieuw uitblijven van ontvangst het 

toegekende bedrag automatisch komt te vervallen en dat men hiervan niet opnieuw bericht zal 

krijgen.  

Organisaties die financiering ontvangen, wordt gevraagd om na afloop van het project een kort 

financieel en inhoudelijk verslag in te sturen en een evaluatieformulier in te vullen (bij particulieren 

is dit niet het geval). Indien organisaties hier (veel) te laat mee zijn, ontvangen ze een (automatische) 

email van de office manager waarin staat dat tegen de afspraken in nog geen verantwoording is 

ontvangen en dat de toekenning zal worden ingetrokken als de benodigde stukken niet per 

ommegaande alsnog worden gestuurd. Verder staat in deze mail dat bij opnieuw uitblijven van de 

gevraagde informatie overgegaan zal worden met terugvordering van het uitgekeerde bedrag.  

 

4. Organisaties of particulieren die naar aanleiding van een (potentiële) aanvraag een 

opmerking/klacht hebben 

Indien organisaties of particulieren opmerkingen of klachten hebben over hun (potentiële) aanvraag, 

kunnen ze per email of telefoon contact opnemen met de projectadviseur. Deze maakt indien nodig 

een afspraak.  
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5. Eigenaren en pachters van onroerend goed dat de stichting bezit 

In principe verloopt alle communicatie rondom landerijen van de stichting via de rentmeesters. In 

uitzonderlijke gevallen kan het bestuur hier ook een rol in spelen (bijvoorbeeld bij klachten of indien 

media erbij zijn betrokken).  

 

6. Organisaties of particulieren die naar aanleiding van het onroerend goed beleid een 

opmerking/klacht hebben 

Ook deze groep dient zich ten eerste naar de betreffende rentmeester te richten. Indien de kwestie 

niet naar tevredenheid kan worden opgelost, kan men met het bestuur contact opnemen.  

 

7. Contacten met de media.  

Inhoudelijk zaken rondom de kerntaak van het fonds 

Indien media een ‘regulier’ interview willen afnemen over het werk van FondsDBL wordt dit gedaan 

door de projectadviseur. Deze zal voorafgaand aan het interview het bestuur op de hoogte stellen 

van alle mediacontacten.  

Klachten of conflicten 

Indien er klachten of conflicten zijn, ongeacht het onderwerp, worden media te woord gestaan door 

een bestuurslid.  

 

8. Overige belanghebbenden 

Inhoudelijke vragen of reacties naar aanleiding van toekenningen worden opgepakt door de 

projectadviseur.  

Bij andere vragen of opmerkingen wordt in overleg met bestuur besloten hoe en door wie dit het 

beste kan worden opgepakt.  

FondsDBL streeft ernaar binnen één werkweek te reageren op vragen of reacties van 

belanghebbenden.   


