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Voordat u als organisatie een aanvraag indient is het handig om op de onderstaande criteria te 
letten: 

 Uw organisatie is een formele NGO en moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel 
te Aruba.  

 Uw organisatie moet een zekere continuïteit hebben en dient aantoonbaar de 
organisatorische capaciteit hebben een project te kunnen uitvoeren – zeker als het gaat om 
langer lopende projecten. 

 Uw aanvraag moet overeenkomen met een van de werkterreinen van CEDE Aruba en 
dient een meerwaarde, urgentie of noodzaak te hebben; draagvlak onder gebruikers en in 
de samenleving is belangrijk. 

 Uw organisatie beschikt over financiële jaarverslagen. Transparantie is belangrijk voor 
CEDE Aruba en de organisaties met die wij samenwerken. 

 Het resultaat van het project moet duurzaam zijn; CEDE Aruba is geen voorstander van 

losse en op zichzelf staande projecten. Ons uitgangspunt is dat met ieder project een 

bepaalde ontwikkeling wordt beoogd. 

 Het project mag niet gericht zijn op het verspreiden van religieuze stromingen en politieke 
doeleinden. 

 Uw organisatie dient 25% van de kosten bij te dragen. Het is dus van belang dat u zelf wat 
inbrengt, dit kan in de vorm van menskracht, materialen of de betaling van een deel van 
de kosten (al of niet met behulp van anderen). 

 Aanvragen voor projecten die al gerealiseerd of in uitvoering zijn, worden door ons niet in 
behandeling genomen. 

 De hoogte van de financiering wordt van aanvraag tot aanvraag bepaald. Het is belangrijk 

dat Uw aanvraag goed onderbouwd is en over een heldere begroting beschikt. 
 
Indien u aan deze voorwaarden voldoet kunt u het project formeel indienen. Het is mogelijk om het 
project geheel digitaal en via de mail in te dienen. Indien u wenst het project op kantoor in te 
dienen dan kunt u de documenten vanzelfsprekend uitprinten en langsbrengen.  
Indien u problemen ondervindt bij het samenstellen van het projectdossier, twijfel dan niet om 
contact met ons op te nemen. We geven graag advies en begeleiding bij het indienen van de 
aanvraag. 

 
Na de officiële indiening begint naar de beoordelings- en besluitvormingsprocedure. Ons doel is om 
binnen uiterlijk 6 weken antwoord te kunnen geven. Hoe eerder U het project indient, het beter voor 
ons beoordelingsproces. 


