Actievoorwaarden ‘Draag uw eigen donatiedoel aan’
1. Algemeen
1. Alle mogelijke doelen kunnen worden ingediend van 14 januari tot en met 3 maart 2019 via het
formulier op www.samenmetunive.nl.
2. De indiener van het donatiedoel is verantwoordelijk ervoor dat het donatiedoel ook daadwerkelijk
wordt gerealiseerd.
3. De indiener van het donatiedoel geeft toestemming dat zijn/haar ingediende doel op de website
wordt geplaatst met zijn/haar naam en woonplaats.
4. De indiener van het donatiedoel heeft (indien van toepassing) toestemming gevraagd om dit doel
in te dienen aan de organisatie/vereniging ten behoeve waarvan de donatie is bedoeld. Er is daarmee
door de indiener ook toestemming verkregen voor alle punten die in deze actievoorwaarden staan
vermeld (dus ook voor onder andere de promotionele doeleinden).
5. Het initiatief ‘Samen met Univé’ is gericht op de gemeente Kaag en Braassem. Hieronder vallen de
plaatsen Roelofarendsveen, Oude Wetering, Nieuwe Wetering, Rijpwetering, Oud Ade, Kaag,
Woubrugge, Leimuiden, Hoogmade en Rijnsaterwoude.
2. Het donatiedoel
1. Het donatiedoel moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
a. Het doel van de donatie heeft een maatschappelijke betekenis op het gebied van welzijn, cultuur,
sport, leefbaarheid, vervoer, zorg of onderwijs.
b. Het doel heeft geen politieke of religieuze boodschap.
c. Het doel van de donatie heeft een groot bereik in Kaag en Braassem.
d. Zowel het doel als de doelgroep valt binnen Kaag en Braassem.
e. Het doel staat bij voorkeur op zichzelf. Het aandeel vanuit de donatie dient significant te zijn.
2. Mocht een doel niet voldoen aan deze voorwaarden volgens de jury (zie 3.1), dan wordt dit doel
niet meegenomen in de selectieprocedure. De indiener van het doel wordt hierover uiterlijk
15 maart 2019 bericht door Univé Zuid-Holland.
3. Selectieprocedure
1. De jury bestaat uit een ledenraadslid van Univé Zuid-Holland en acht inwoners uit Kaag en
Braassem met een of meerdere Univé-woonverzekeringen.
2. Deze jury bepaalt gezamenlijk – indien nodig door middel van stemming - welke vijf doelen
worden geselecteerd waar vervolgens op gestemd kan worden door alle inwoners van Kaag en
Braassem. De jury bepaalt dit door elk ingediend donatiedoel te waarderen ten opzichte van de
criteria voor toekenning van de donatie:
a. Hoe groot is de impact van het donatiedoel?
b. Hoe groot is de doelgroep van het donatiedoel?
c. In hoeverre is het donatiedoel in lijn met het coöperatieve karakter van Univé?
d. In hoeverre heeft de donatie een doorslaggevende betekenis op het al dan niet realiseren van het
doel? (een doorslaggevende betekenis is positief)
3. Alle doelen ontvangen uiterlijk 12 april 2019 bericht of zij wel of niet zijn geselecteerd voor de
stemronde.

4. Stemming
1. De vijf geselecteerde doelen worden vanaf 29 april 2019 op www.samenmetunive.nl vermeld met
een begeleidende tekst en afbeelding(en) (en mogelijk een filmpje welke door Univé beschikbaar
wordt gesteld).
2. De indiener van het doel is verantwoordelijk voor het aanleveren van een tekst en afbeeldingen
om zijn/haar doel te promoten.
3. Als een of meerdere (in)direct betrokkenen van een donatiedoel de goede naam van ‘Samen met
Univé’ en/of Univé schaadt, kan Univé Zuid-Holland de deelname per direct beëindigen.
5. Winnaar
1. Op donderdag 13 juni 2019 wordt de winnaar tijdens een bijeenkomst bekendgemaakt.
2. De indiener van het doel is op deze bijeenkomst aanwezig of zorgt ervoor dat hij/zij iemand
namens hem/haar afvaardigt.
6. Donatiebedrag
1. De winnaar ontvangt een geldbedrag van maximaal €5.000. Dit geldbedrag wordt enkel en alleen
besteed aan wat er is beschreven bij het indienen van het doel.
2. Mocht een donatiedoel minder dan €5.000 nodig hebben voor de realisatie, dan zal dit bij het
indienen van het doel worden aangeven en dit lagere bedrag van Univé Zuid-Holland ontvangen.
3. Mocht een donatiedoel meer dan €5.000 nodig hebben voor de realisatie, dan zal dit bij het
indienen van het doel worden gemeld.
4. Mocht pas bij realisatie blijken dat er meer of minder dan het ontvangen bedrag (maximaal
€5.000) nodig zijn, dan zal de indiener van het doel contact opnemen met Univé Zuid-Holland om te
bespreken hoe hiermee om te gaan. Echter zal de indiener van het doel er alles aan doen (wat in
zijn/haar bereik ligt) om deze situatie te voorkomen.
5. De indiener van het doel zal Univé Zuid-Holland regelmatig op de hoogte houden over de realisatie
van het doel en zal hierover (op verzoek) foto’s of andere materialen aandragen.
6. (De indiener van) het donatiedoel gaat ermee akkoord dat de voortgang van het donatiedoel
(inclusief foto’s, video’s, ed) op www.samenmetunive.nl of op andere media voor promotiedoeleinden door Univé Zuid-Holland kan worden gebruikt.
7. Het doel zorgt ervoor dat indien mogelijk het Univé-logo wordt geplaatst/gecommuniceerd op wat
er is aangeschaft met c.q. rondom wat er is georganiseerd van het donatiebedrag.
Mochten er zaken zijn die niet zijn opgenomen in deze actievoorwaarden, beslist Univé Zuid-Holland.
Opgesteld te Delft, 11 januari 2019
Univé Zuid-Holland

