
 

LATEI Fonds ondersteunt sociaal maatschappelijke projecten die een bijdrage leveren aan 

goed wonen voor mensen in onze samenleving en een betere leefomgeving.  

Projecten hebben betrekking op: 

 De bouw, het behoud of het gebruik van maatschappelijk relevant erfgoed (vb. 

buurthuis, kerkgebouw) 

 De (opwaardering van de) inrichting van de openbare ruimte (vb. 

ontmoetingsplek, speeltuin, vlindertuin) 

 Het welzijn van kwetsbare bevolkingsgroepen (vb. buurtbus, wondertafel, 

mobiliteitsoplossingen) 

 

Om voor een donatie in aanmerking te komen gelden de volgende criteria:  

 Een bijdrage vanuit het LATEI Fonds bedraagt maximaal € 50.000,-  

 Het project is toegankelijk voor een breed publiek in de regio Midden Nederland 

(Amersfoort/Foodvalley), het primaire werkgebied van LATEI. 

 Het project wordt bij voorkeur uitgevoerd door een organisatie of groep bewoners uit 

de regio. Bewoners zijn actief bij het project betrokken en er is lokaal draagvlak.  

 Het project heeft een maatschappelijke meerwaarde en draagt bij aan de culturele 

en maatschappelijke ontwikkeling van de buurt en/of haar bewoners. 

 De organisatie is vakkundig en betrouwbaar. 

 Het LATEI Fonds neemt geen aanvragen in behandeling voor projecten die al zijn 

gerealiseerd of in de ideeënfase zitten. 

 Het project start binnen een jaar na het indienen van de aanvraag.  

 Het project moet een blijvende waarde hebben (en geen tijdelijke karakter). 

 Het LATEI Fonds behandelt alleen volledige verzoeken met een realistische financiële 

onderbouwing. Bij toekenning van een donatie kan het fonds aanvullende 

voorwaarden stellen.  

 Een financiële bijdrage wordt uitbetaald als zeker is dat het project echt doorgaat. 

 Uitbetaling is mogelijk tot een jaar na goedkeuring van de bijdrage. 

 Indien het project al eerder is ondersteund door het LATEI Fonds moet het 

bestedingsdoel bij een nieuwe aanvraag een ander doel hebben dan de voorgaande 

aanvraag. 

 Het project mag geen maatschappelijk discutabele organisatie of conflictgevoelig 

onderwerp betreffen.  

 Aan het project of de organisatie mogen geen commerciële doelstellingen en mag 

geen winstoogmerk verbonden zijn. 

 

  



 

Het LATEI Fonds ondersteunt geen: 

 Projecten die buiten het werkgebied van LATEI vallen.  

 Projecten die nog in de ideeënfase zitten. 

 Projecten die gericht zijn op een individu. 

 Projecten die redelijkerwijs thuishoren in de jaarbegroting van de organisatie. 

 Projecten die het milieu onnodig beschadigen, zoals bij auto- of motorsport. 

 Politieke projecten. 

 Kerkgenootschappen of sterk religieuze projecten. 

 Projecten die gevoelig liggen in de gemeenschap. 

 Projecten met commerciële doelstellingen. 

 Evenementen, al dan niet jaarlijks terugkerend.  

 Structurele organisatiekosten, exploitatielasten, overheadkosten, salariskosten, 

reiskosten, studiebeurzen, kosten van levensonderhoud. 

 

 

LATEI houdt zich het recht voor de voorwaarden op elk moment aan te passen. Tegen 

een afwijzing kan geen bezwaar of beroep worden gemaakt. 


