
Titel project:

Plaats:

Onze wens:

Wat moeten de SABIC Volunteers doen?

Waarom moeten de SABIC Volunteers dit doen?

Hoeveel mensen maken we blij met dit project?

Kostenschatting:

Organisatie:

Naam contactpersoon:

Adres:

Plaats:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Met het insturen van dit formulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van SABIC 
 Volunteers dag (zie PDF pagina 2):     Ja, ik ga akkoord met de voorwaarden. U kunt dit  formulier 
op sturen naar: sabicip.communicationsboz@sabic.com of SABIC Volunteers, t.a.v. Bianca 
 Jacobs-Poorters, Antwoordnummer 288, 4600 VB Bergen op Zoom (postzegel niet nodig).
De uiterste inleverdatum is 3 april 2017.

SABIC VOLUNTEERS
PROJECT 2017
AANVRAAGFORMULIER



• De SABIC Volunteers organiseren op vrijdag 8 september een Vrijwilligers dag waarbij er 
projecten door SABIC medewerkers worden uitgevoerd. De projecten kunnen door iedereen 
worden ingediend, daar na volgt er een voorselectie door het bestuur en een stemronde onder 
medewerkers. De projecten met de meeste stemmen worden ook daadwerkelijk uitgevoerd.

• Het belangrijkste waaraan een project moet voldoen is het dienen algemeen van het 
maatschappelijk belang en moet dus het persoonlijk belang ontstijgen. De betrokken instelling 
of vereniging mag geen commercieel oogmerk hebben.

• Het project is t.b.v. de leden of de doelgroep van de instelling of stichting. Of moet een 
logische relatie hebben met waar de stichting, vereniging of maatschappelijke instelling voor 
staat. Meerdere mensen moeten er profijt van hebben en de uitvoering moet gerealiseerd 
kunnen worden door SABIC medewerkers eventueel met professionele hulp. De uitvoerbaarheid 
van het project moet binnen het vermogen van de SABIC Volunteers liggen.

• De wens moet concreet en afgebakend zijn. Het moet realiseerbaar zijn op één dag, met 
beperkte voorbereiding. Het project moet financieel goed onderbouwd zijn, d.w.z. dat er 
een reële begroting van de kosten aanwezig is. Het project vraagt om de inzet van de SABIC 
Volunteers, dus niet enkel middelen.

• Het project speelt zich af in de directe omgeving van Bergen op Zoom
• De voorselectie wordt gemaakt door het SABIC Volunteers bestuur op basis van haalbaarheid 

en toetsing op het beleid, daarna volgt er een stemronde waarbij SABIC medewerkers hun stem 
mogen uitbrengen. SABIC Volunteers behoudt zich het recht om projecten af te wijzen.

• Het project is een eenmalige investering. Het betreft een bijzondere kostenpost die niet in 
aanmerking komt voor financiering door reguliere geldgevers of binnen het normale inkomsten 
en uitgavenpatroon van de instelling valt. Het is niet de bedoeling wensen te financieren die 
voor rekening van de gemeente of het rijk komen.

ALGEMENE VOORWAARDEN SABIC VOLUNTEERSDAG 2017
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De uiterste inleverdatum is 3 april 2017.
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