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BURENFONDS VAN HAVEN EN INDUSTRIE

Samen werken en wonen!
De inwoners en havenbedrijven in de regio Rotterdam
Rijnmond zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Het bedrijfsleven voelt zich vanzelfsprekend betrokken
bij de directe omgeving. Elk bedrijf geeft op zijn eigen
wijze invulling aan de relatie met de omgeving. In aanvulling en ter versterking hierop is er ook een gezamenlijke inzet: het DeItaPORT Donatiefonds.
Jaarlijks ondersteunt het fonds talloze initiatieven op
het gebied van cultuur, welzijn, sport en recreatie nabij
het Rotterdamse haven- en industriegebied.
DeItaPORT Donatiefonds
Het DeItaPORT Donatiefonds is een gezamenlijke stichting van het

de aanschaf van materiaal voor ouderen. Het lokale budget wordt

haven- en industriele bedrijfsleven in de haven van Rotterdam

over de gehele regio verdeeld. Per (deei)gemeente komt voor lokale

(via de havenondernemersorganisatie Deltalinqs en het Havenbedrijf

projecten een bepaaid bedrag ter beschikking, gebaseerd op onder

Rotterdam). De stichting heeft als doel om activiteiten to onder-

andere de nabijheid van de haven en het aantal inwoners. Het gaat

steunen op het gebied van cuituur, welzijn, sport en recreatie in de

om activiteiten in de (deel)gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht,

directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied.

Bernisse, Brielle, Charlois, Delfshaven, Feijenoord, Hellevoetsluis,

Met het fonds onderstreept het haven- en industriele bedrijfsleven

Hoek van Holland, Hoogviiet, Maassluis, Pernis, Rozenburg,

Naar maatschappelijke betrokkenheid door het verstrekken van

Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne. Elke betrokken

bijdragen aan insteilingen zonder winstoogmerk.

(deel)gemeente beschikt over een plaatselijke adviescommissie.
De adressen hiervan staan op www.deltaportdonatiefonds.nl even-

Donaties voor regionale en lokale initiatieven

als de criteria om in aanmerking to komen voor een donatie.

Het DeItaPORT Donatiefonds beheert een pot die jaarlijks meer dan
€300.000,- bedraagt. In 2011 kwam circa €175.000,- daarvan uit

Wie kunnen een donatie aanvragen?

het bedrijfsleven en zo'n €140.000,- van het Havenbedrijf Rotterdam.

Alleen instellingen zonder winstoogmerk op het terrein van cultuur,

Het budget wordt enerzijds besteed aan een aantal grotere,(deel)

welzijn, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse

gemeente overstijgende donaties en anderzijds aan kleinere donaties

haven- en industriegebied kunnen in aanmerking komen voor een

voor lokale projecten. Bijvoorbeeld door sponsoring van de organi-

donatie. Vul het formulier in op de website. Uw aanvraag wordt beoor-

satie van een bijeenkomst tijdens een sportweek of evenement of voor

deeld en u krijgt op korte termijn een toe- of afwijzing.

Kijk voor meer informatie op: www.deltaportdonatiefonds.nl
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Bedrijven nemen deel aan het
DeItaPORT Donatiefonds, omdat:
• De bedrijven binnen de Rotterdamse havengemeenschap (haven- en industriele bedrijven, Deltalinqs en
Havenbedrijf Rotterdam) ook gezamenlijk betrokken
zijn bij de leefomgeving rond de haven;
• Het fonds een aanvulling op de eigen omgevingsactiviteiten van bedrijven is;
• Het fonds werkt aan een positief imago voor de
bedrijven en in direct contact staat met omwonenden
en maatschappelijke organisaties in de directe
omgeving van de haven (van Hoek van Holland tot
Barendrecht en van Oostvoorne tot Schiedam);
• Het fonds een reputatie hoog to houden heeft als
betrouwbaar en betrokken, kortom: bedrijven kennen
h un maatschappelijke verantwoordelijkheid;

• Elke `fondseuro' onbelast is en daarmee direct aan
de omgeving ten goede komt (het fonds heeft de
ANBI status);

• Het fonds afhandeling van (kleine) aanvragen kan
doen voor bedrijven (dit bespaart tijd en menskracht
voor bedrijven, dus voordeliger);

• Speerpunt van het fonds communicatie & positionering is: het fonds zet bedrijven positief op de kaart;

• Het fonds het professioneel oppakt: deskundige beoor-

• We samen veel kunnen doen! De bijdrage van het

deling, goede screening van aanvragen en een trans-

Havenbedrijf Rotterdam en per deelnemend bedrijf

parante, snelle en zorgvuldige (financiele) afhandeling;

11 euro per werknemer per jaar.
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Kijk voor meer informatie op: www.deltaportdonatiefonds.nl

