Criteria voor project aandragen Wings of Support

Criteria for submitting project Wings of Support

Wil je een project aandragen voor ondersteuning
door Wings of Support dan kan dat via onderstaand
formulier. Het project moet wel voldoen aan de
volgende criteria:

If you want to submit a project for support by Wings
of Support, you can use the link/form. The project
must meet the following criteria:

- Target group = Groups of children
– Doelgroep = Groepen kinderen
– Non Government Organisation (NGO) / Particulier

- Non Government Organization (NGO) / Private
person

– Geen discriminatie t.a.v. religie, etnische afkomst
etc.

- No discrimination with regard to religion, ethnic
origin etc.

– Begroting acceptabel en reëel

- Budget acceptable and real

– Bouwtekening / schets technisch haalbaar (i.v.t.)

- Construction drawing / sketch technically feasible

– Eigendomsrecht m.b.t. bouwgrond ok (i.v.t.)

- Property right regarding building land ok

– Gegevens van een controlerende stichting ter
plaatse (i.v.t.)

- Data from a controlling foundation on the spot

– Depot bij een gerenommeerde bank mogelijk
– Officiële oprichtingsakte
– Betrouwbare en heldere organisatiestructuur
– Motivatie oprichters integer

- Depot possible with a reputable bank
- Official founding deed
- Reliable and clear organizational structure
- Motivation founders integer
- Access authorization for accounting

– Inzagebevoegdheid boekhouding

Verder dient het project op niet al te grote afstand
van het hotel van de bemanning te liggen. Helaas
zijn wij genoodzaakt de grens te trekken bij een
maximale reistijd van 1 uur (enkele reis). In principe
kunnen alleen projecten aangedragen door
donateurs van Wings of Support in aanmerking
komen voor steun.

Wings of Support sponsor in principe geen nieuwe
weeshuizen, voortvloeiend uit de wereldwijde
weeshuizen discussie die nu bekeken wordt.

Furthermore, the project should not be too far away
from the hotel of the crew lie. Unfortunately, we are
forced to draw the line at a maximum travel time of
1 hour (one way). In principle, only projects can be
presented by donors of Wings of Support are eligible
for support.

In principle, Wings of Support does not sponsor new
orphanages, resulting from the global orphanage
discussion that is now being viewed.

