Ottenfonds Ondersteuning Aanvragen
aanvraag@ottenfonds.nl
L.S.,
Bergsport levert veel plezier op en leidt vaak tot indrukwekkende prestaties. Behalve een
gedegen voorbereiding kosten deze activiteiten echter ook geld. Graag brengen wij het
bestaan en de mogelijkheden van het Ottenfonds onder uw aandacht.
Het Ottenfonds is een fonds dat alpinisme onder studenten wil stimuleren. Door middel
van het verlenen van financiële steun aan projecten op gebied van alpinisme, probeert het
fonds activiteiten mogelijk te maken die anders wellicht niet realiseerbaar zouden zijn. In
de inmiddels ruim 50 jaar die het Ottenfonds bestaat, heeft het steun verleend aan een
scala van projecten, variërend van expedities naar de Kaukasus en Himalaya, tot de
aankoop van speciaal klimmateriaal en activiteiten in de Alpen.
De doelstellingen van het Ottenfonds zijn als volgt gedefinieerd. Voor bijna alles wat het
klimmen en toerskiën onder studenten bevordert kan een aanvraag worden ingediend. Bij
de eventuele toewijzing van de aanvraag wordt op een aantal criteria gelet:
•
•

Het project moet direct met klimmen of toerskiën te maken hebben.
Het te steunen project moet uniek zijn. Dat wil zeggen dat aanvragen waarbij het
gaat om bijvoorbeeld vervanging van oud materiaal niet zullen worden
gehonoreerd. Wel tot de categorie uniek horen: expedities, een bijzondere klim- of
skitocht, aanvragen tot uitbreiding van klimmateriaal.

Projecten die de bevordering van opleiding en veiligheid ten doel hebben, genieten een
lichte voorkeur.
Ook aanvragen die volledig aan de bovenstaande criteria voldoen worden soms niet
gehonoreerd. Het al dan niet toekennen van een aanvraag is sterk afhankelijk van het
aantal ingediende aanvragen en de hoeveelheid beschikbare gelden. Verder kan over het al
dan niet toewijzen van een aanvraag niet worden gecorrespondeerd.
Aanvragen worden afgewikkeld op twee momenten in het jaar:
•
•

Voor het zomerseizoen is de aanvraagdeadline 1 juli.
Voor het winterseizoen is de aanvraagdeadline 1 december.

Aanvragen dienen voorafgaand aan de expeditie/ tocht ingediend te worden. Aanvragen die
te laat zijn zullen niet worden behandeld. Ongeveer binnen een maand na de
sluitingsdatum krijg je bericht over het al dan niet toewijzen van de aanvraag.
Aanvragen dienen per email gedaan te worden naar het volgende email adres:
aanvraag@ottenfonds.nl
In de bijlage kun je een overzicht van de voorwaarden en aanvraag-procedure vinden.
Met vriendelijke groet,

Tino de Bruijn
Siebert Frieling
Mariet Sauerwein
Enne Hekma

Bijlage 1
Voorwaarden voor aanvraag
• Aanvrager moet student zijn.
• Aanvraag moet direct met alpinisme te maken hebben.
• Project waarvoor aanvraag wordt gedaan moet eenmalig zijn.
Voorkeur gaat uit naar bijzondere projecten en projecten die met opleiding en veiligheid te
maken hebben.
Aanvraagprocedure
Een aanvraag moet bestaan uit de volgende onderdelen:
•
•
•
•

Een deelnemerslijst met daarin vermeld wie de aanvragers zijn, wat men studeert
en bij welke SAC men lid is. Vermeld ook wat je gaat doen en wanneer.
Wees duidelijk in waarom je de aanvraag doet en waarvoor. Vermeld ook om
hoeveel geld het gaat.
Een bijlage met de begroting van je project.
Na afloop dient er binnen een maand een beknopt reisverslag (met een aantal
foto’s) ingestuurd te worden. Beschrijf hoe de verschillende dagen eruit zagen qua
activiteiten en vermeld bijzonderheden. Zonder reisverslag kunnen wij geen geld
uitkeren.

Stuur dit voor 1 juli (zomerseizoen) of 1 december (winterseizoen) naar
aanvraag@ottenfonds.nl
Binnen een maand na de deadline krijg je uitsluitsel over eventuele goedkeuring van de
aanvraag.
Tot slot
Een aanvraag, die voldoet aan alle criteria wordt niet per definitie toegekend. Over het al
dan niet toewijzen van een aanvraag kan niet worden gecorrespondeerd.

