Procedure NOPPES – Joepiefonds – aangepast 22 nov. 2007
Functie van het Joepiefonds:
Het Joepie fonds is een sociaal fonds voor NOPPES deelnemers die op een of
andere manier wel gebruik willen maken van het netwerk maar niet zelf daarvoor
de benodigde noppes kunnen verdienen.
Wie kunnen aanspraak doen op het fonds:
1. Mensen die langdurig ziek zijn en niet kunnen verdienen of door hun ziekte
extreme uitgaven hebben;
2. Instellingen die goede doelen nastreven;
3. Noppers die een actie voor een goed doel willen organiseren en daar noppes voor
nodig hebben zonder dat zeker is of dat weer terugverdiend kan worden.
Hoe komt het fonds aan zijn noppes?
Door deelnemers op vrijwillige basis. Meestal door uitschrijvers die hun positieve
saldo naar het fonds overmaken.
Wat is de aanvraagprocedure:
Een aanvraag dient aan het Bestuur te gebeuren via een formulier (zie bijlage)
met omschrijving hoeveel noppes nodig zijn en waarvoor. Alleen voor zaken in de
toekomst kan een aanvraag gedaan worden, niet voor iets uit het verleden.
Het Bestuur bepaalt welke gevallen gehonoreerd worden. De volgende criteria zijn
van toepassing:
1. de hoeveelheid beschikbare noppes in het fonds (het verdient aanbeveling om
nooit méér dan 50% van de beschikbare noppes uit te keren om het ‘wie het eerst
komt, het eerst maalt-effect te vermijden). Het fonds mag niet rood staan.
2. Vinden wij (het Bestuur) het een leuk, goed, nobel doel? Hiervoor zijn geen
vaste criteria, aangezien dit per geval zal verschillen. We gaan hierover ook geen
uitgebreide discussies voeren met de betrokkenen.
3. Er mag geen precedentwerking, dan wel een beroep op, uit voortvloeien, de
uitkering is eenmalig.
4. In geval van een stichting of goed doel: het doel moet door ons als belangrijk
gevonden worden, niet in strijd met doelstellingen van NOPPES zijn.
5. Uitkering mag niet leiden tot een ophoping van noppes. Er dient al een plan te
zijn waaraan de noppes uitgegeven worden zodat ze terugkeren in het netwerk.
Indien de noppes niet binnen de gestelde periode uitgegeven worden, of als
begunstigde zich niet aan het plan houdt zijn wij gemachtigd om ze terug te
boeken.

Aanvraag voor een bijdrage uit het NOPPES - Joepiefonds.
Aanvrager:
Naam:
Adres:
Telefoon:
e-mailadres:
Naam organisatie:
Doet een aanvraag aan het Joepiefonds t.b.v. de volgende zaken:
Omschrijving uitgave

Verwachte data

Aantal noppes

Voeg bij deze aanvraag een plan met daarin de volgende zaken verwerkt:





De reden(en) om deze uitgaven te doen
Waarom u niet in staat bent om deze noppes te verdienen
Wat u heeft gedaan om deze noppes zelf te verdienen
Welke afspraken u al heeft met andere deelnemers met betrekking tot uw
plannen.

Datum:
Handtekening:
Bijlagen:
Opsturen per post (vanwege o.a. de handtekenig) aan:
Het bestuur van de Vereniging NOPPES
Ketelhuisplein 41
1054 RD Amsterdam

