MW FUND CHARTER
1. SPORT, EEN FUNDAMENTEEL RECHT VAN ELK KIND
Dankzij sport integreert een kind zich sociaal en bloeit het open tot een
volwassene met een goede fysieke, mentale en sociale gezondheid. De
toegang tot de sport is een fundamenteel recht van ieder kind (artikelen 27
en 31 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind).
2. SPORT, EEN LEVENSSCHOOL
Sport is een levensschool die vaardigheden als doorzettingsvermogen en
discipline ontwikkelt. Het draagt ook bij tot het zelfvertrouwen en het gevoel
te behoren tot een groep. Daarnaast stimuleert het waarden zoals respect,
waardigheid en fairplay.
3. SPORT, TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN
Het doel van MW Fund is de toegang tot sport voor een maximum aan
kansarme kinderen in België te vergemakkelijken en op deze manier bij te
dragen aan hun lichamelijke, geestelijke en sociale ontplooiing. Het gaat niet
om het ontdekken van individuele talenten.
4. SPORT, EEN UNIVERSELE TAAL
MW Fund is overtuigd van de kracht van sport als universele taal en als factor
van cohesie en integratie. Sport brengt
mensen bij elkaar. MW Fund wenst dat elk kind zich kan ontwikkelen in sport
zonder onderscheid van taal, ras, religie of cultuur.
5. SPORT, OP LANGE TERMIJN
MW Fund werkt op lange termijn en kiest voor de financiering van
sportprojecten die de vicieuze cirkel van armoede – die wordt herhaald van
generatie op generatie – helpt te doorbreken.
6. SPORT, IN TOTALE ONAFHANKELIJKHEID
MW Fund is onafhankelijk ten opzichte van elke macht van welke aard dan
ook, politieke, economische, culturele, religieuze ...
7. SPORT, MET VOLLEDIGE OBJECTIVITEIT
MW Fund werkt samen met de Koning Boudewijnstichting in het organiseren
van de oproep voor projecten. Dit omvat de communicatie, de ontvangst
van de aanvragen en de onderwerping aan een onafhankelijke jury.
De jury die de sportprojecten selecteert bestaat uit twee Belgische
topatleten, de Kinderrechtencommissaris en de Algemeen Afgevaardigde
voor de rechten van het kind, evenals twee deskundigen van de Koning
Boudewijnstichting.
8. SPORT, IN TOTALE TRANSPARANTIE
MW Fund onderhoudt een volledige boekhouding en publiceert haar
jaarrekeningen, welke gecertifieerd zijn door een bedrijfsrevisor, bij de
Nationale Bank van België.

CHARTER VAN HET SPORTPROJECT
1. Het sportproject heeft als doel de toegang tot sport voor kansarme
kinderen in België te vergemakkelijken en aldus bij te dragen aan hun fysieke,
mentale en sociale ontplooiing.
2. Het sportproject kan door een privé- (non-profit organisatie, verenigingen
zonder rechtspersoonlijkheid, lokale organisatie, sportclub, ...) of openbare
organisatie (gemeentelijke, academische instelling, ...) worden voorgesteld.
3. Alleen concrete, duidelijk omschreven sportprojecten, die voldoen aan de
specificaties vermeld in de oproep voor projecten maken kans op selectie.
4. De projectleider verbindt er zich toe zijn project te ontwikkelen in
overeenstemming met de geldende wetgeving in België en de waarden van
MW Fund vermeld in de drie charters.
5. De projectleider informeert MW Fund, in volledige transparantie, over de
status van zijn project, en communiceert een eindbalans.
6. De financiële bijdrage van MW Fund aan een sportproject wordt
uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van
een overeenkomst tussen de begunstigde en de Koning Boudewijnstichting
die optreedt namens MW Fund. Er worden geen betalingen gedaan aan een
individu of een gezin.

