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• Het initiatief waarvoor de aanvraag wordt ingediend, dient te worden 
uitgevoerd in de regio Groningen of de kop van Drenthe;

• Het initiatief dient te maken te hebben met onze speerpunten jeugd & 
beweging;

• De aanvrager moet in principe ingeschreven staan bij de Kamer van 
Koophandel;

• In de aanvraag moet duidelijk worden dat het bedrag dat door Lambeck 
Harms ter beschikking wordt gesteld gebruikt wordt voor een concreet doel;

• De aanvrager moet zelf onvoldoende middelen hebben om het project te 
kunnen financieren;

• Slechts bij hoge uitzondering zal het fonds de volledige kosten van een 
project voor haar rekening nemen. Eigen inbreng en/of bijdragen van 
anderen zijn derhalve een vereiste;

• Het verkregen bedrag dient uitsluitend voor de overeengekomen doeleinden 
te worden gebruikt;

• De ontvanger geeft Lambeck Harms Notarissen het recht om het 
promotiemateriaal van de ontvanger te gebruiken;

• De ontvanger dient het Lambeck Harms logo te gebruiken op 
promotiemateriaal voor het initiatief waaraan subsidie wordt verleend;

• Aanvragen voor een subsidie kunnen tweemaal per jaar worden ingediend: 
voor 1 juni en voor 1 november;

• De beslissing voor het te steunen initiatief ligt bij Lambeck Harms 
Notarissen. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd;

Tweemaal per jaar wordt door Lambeck Harms bepaald aan welk(e) 

intiatief/intiatieven een bedrag wordt toegekend. 

Een aanvraag wordt in principe niet in behandeling genomen als:

• De aanvraag financiële steunverlening aan een individu betreft;
• De aanvraag geen aanknopingspunten heeft met onze speerpunten jeugd & 

beweging;
• Het initiatief niet wordt uitgevoerd in de regio Groningen of kop van 

Drenthe;
• Het initiatief van de aanvraag geen concreet doel betreft;
• De aanvraag direct of indirect van een overheidsinstelling komt;
• De aanvrager over voldoende financiële middelen beschikt om het initiatief 

zelf te financieren;
• Het initiatief een overwegend commerciële, politieke of religieuze 

doelstelling heeft;
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