
HOE PROMA WERKT 

HOOFDLIJNEN 

 

TWEE HOOFDPOLEN 

I-SUBSIDIEBEHEER (FONDSEN) 

      II-RECLAME (PROMAGAZINE-WEBSITE) 

 

I-BEHEER VAN SUBSIDIES 

 

1-Twee overdrachten van subsidies per jaar 

    (juni en december) 

 

           2-Zending van de lijst van schenkers (donateurs) 

voor elk project  

(Voortaan: twee keer per jaar - januari en juli, om het werk van de 

boekhoudafdeling te vergemakkelijken) 

 

3-In geval van een speciale inzamelingsactie 

(fondsenwerving)  

a- Vraag de donateurs om in de mededeling van de overdracht op te nemen: 

het nummer van uw project + de naam van de actie  

b - Of ons de datum meedelen waarop de actie plaatsvond 

c - Op verzoek ontvangt u binnen een redelijke termijn de lijst van 

personen die aan deze actie hebben gedoneerd 

 

 



 

4-Voorwaarden voor het ontvangen van subsidies 

a- +/-750 EUR beschikbaar op uw rekening 

b- Zending van het verslag over het gebruik van de vorige subsidie 

c- Breng het aanvraagformulier op tijd terug  

(Eind mei en eind november – verzending van formulieren, uiterlijk half 

juni en half december terugsturen) 

     d- De ethiek en het juridisch kader van Proma respecteren 

-Steun geen pastorale of religieuze acties... 

-Ondersteuning van onderwijs, opleiding, ontwikkeling, gezondheidsprojecten, 

enz.  

(Zie de website www.promavzw.be voor meer details) 

e- Vermeld duidelijk alle bankgegevens voor het verzenden van 

subsidies: 

-Naam en adres van de rekeninghouder 

-Naam en adres van de bank 

-Rekeningnummer 

-Swift code 

-specifieke communicatie (projectcode ...) 

-Alle andere door de lokale bank vereiste informatie 

 

f- Bankgegevens bijwerken indien nodig (bij verandering van bank of 

rekeninghouder) 

5- BELASTINGAFTREK 

Voor alle schenkingen aan Proma van 40 euro per jaar of meer ontvangt de 

schenker een belastingcertificaat (in principe in maart van het volgende 

jaar). 

 

 

http://www.promavzw.be/


6-VEF (Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving) 

Ethische Fondsenwerving 

 
Proma onderschrijft de Ethische Code van de VEF (Vereniging voor Ethiek 

in de Fondsenwerving) 

U beschikt over het recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, 

vrijwilligers en personeelsleden tenminste jaarlijks op de hoogte gebracht 

worden van wat met verworven fondsen gedaan werd. 

Proma is lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving, wat 

inhoudt : 

-Hun logo op onze publicaties (een teken van de geloofwaardigheid van 

Proma) 

-Transparantie in het financieel beheer 

-Transparantie in de bron van de middelen: donaties en legaten.  

-Transparantie in het type ondersteunde projecten  

-Onafhankelijk werk en ondersteuning, zonder sociale, politieke of andere 

discriminatie   

-Maximale verlaging van de werkingskosten: voor elke euro die aan Proma 

wordt gedoneerd, wordt 90 cent rechtstreeks naar de projecten 

overgemaakt. 

-Jaarverslag (verhalend en financieel) dat aan het VEF wordt toegezonden 

en waarin dit saldo en de verdeling worden gecontroleerd 

 

II - RECLAME 

II-1 WEBSITE 

-Informeer ons regelmatig over de acties die u uitvoert op het terrein, in 

België of in het buitenland 

https://promavzw.be/ethisch-fondsenwerven/


-Stuur ons advertenties of oproepen tot fondsenwerving die u wilt lanceren 

-Wij zullen deze informatie en dit materiaal (van goede kwaliteit) op onze 

website publiceren. 

 

II-2 PROMAGAZINE  

(DRIEMAANDELIJKS +/- 6000 abonnees, 50% Franstalig en 50% 

Nederlandstalig) 

1-Doelstellingen : 

-Highlight uw projecten 

-Lanceert oproepen voor bijdragen 

-Werven van nieuwe donateurs 

2-Vier uitgaven per jaar  

Februari: (maart-april-mei) 

Mei: (juni-juli-augustus) 

Augustus: (september-oktober-november) 

November: (december-januari-februari) 

3-Versturen van artikelen voor publicatie 

-Stuur ons zo vroeg mogelijk voor elke publicatie artikelen of nieuws over uw 

projecten, minstens één tot twee maanden van tevoren. 

-Voeg foto's van goede kwaliteit toe 

-Wij passen, schrijven of herschrijven de uiteindelijke artikelen die in 

ProMagazine zullen verschijnen. 

-Teksten moeten één tot maximaal twee pagina's zijn 

 

DANK U VOOR UW TROUW AAN PROMA 

 


