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Meld je aan
Dien jouw plan in voor 6 maart, via 
shell.nl/voordewijk

Beoordeling
Een jury beoordeelt alle plannen en kiest 3 
genomineerden per deelnemende woonplaats. De 
genomineerden worden op 29 maart via de mail op 
de hoogte gesteld.

Presentatie
Indien je genomineerd bent, wordt er van je verwacht 
dat je in de week van 11 april een korte presentatie 
komt geven op het kantoor van Shell in Pernis.

Winnaar
Na de presentaties gaat de jury in beraad en zal 
tijdens dit event de winnaar nog bekend maken.

Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam (Shell Pernis) wil verenigingen en organisaties in de 
buurt helpen om te verduurzamen. Shell is zelf op weg naar netto nul en zoekt daarnaast ook 
de samenwerking met bewoners. Daarom lanceert Shell een campagne die in zes omliggende 
woonplaatsen buurtbewoners mobiliseert voor het nemen van duurzame maatregelen voor hun 
favoriete club, buurthuis of stichting.

Met de campagne “Samen voor een duurzame wijk”  wil Shell duurzame initiatieven van 
buurtbewoners ondersteunen met kennis maar ook met een donatie. Bewoners kunnen hun plannen 
kenbaar maken via een speciaal daarvoor ingerichte website. Een jury van deskundigen toetst deze 
op haalbaarheid en gaat vervolgens met de buurt aan de slag om het plan uit te voeren.

De deelgemeenten die deelnemen zijn Pernis, Hoogvliet, Nissewaard, Schiedam, Vlaardingen en 
Albrandswaard.

SHELL WERKT SAMEN 
MET BEWONERS AAN 
EEN DUURZAME WIJK.
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Algemene voorwaarden en spelregels Campagne “Samen voor een duurzame wijk”.

1. Informatie delen 
1.1 Vertrouwelijkheid. Door plannen of ander materiaal in te dienen voor de 
campagne “Samen voor een duurzame wijk”, gaat u ermee akkoord dat de 
organisatie indien nodig deze informatie zal verstrekken aan Shell-entiteiten en 
partners die betrokken zijn bij deze campagne. Deze partijen zijn verplicht om 
dergelijke ideeën of ander materiaal met respect en als vertrouwelijk te behandelen. 
Uw informatie wordt niet met derden gedeeld. 

1.2 Wanneer u zich aanmeldt voor deze campagne vragen we u om persoonsgegevens te 
verstrekken. Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die 
berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor deze campagne 
relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. 
Deze gegevens worden puur gebruikt om deze campagne op een correcte wijze uit te kunnen 
voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers. Wij zullen deze gegevens niet 
gebruiken voor andere doeleinden en deze niet verstrekken aan derden. 

1.3 Vrijwaring. Alle informatie of adviezen die in verband met deze campagne en/of op de website(s) 
van Shell worden verstrekt, zijn bedoeld om algemeen van aard te zijn. Shell-bedrijven, noch aan 
haar gelieerde ondernemingen en partners zijn aansprakelijk voor enige actie die u onderneemt als 
gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie of advies of voor enige (gevolg)schade die u lijdt 
als gevolg van het nemen van deze actie. Door uw plannen of ander materiaal in te dienen, bevestigt 
u dat u (i) kennis hebt genomen van de Shell General Business Principles. Kijk hier voor op; https://
eu001-sp.shell.com/sites/AAFAA1055/S03/P01/sgbp-english.pdf
 
1.4 U bevestigt dat u in verband met deze campagne op de hoogte bent van anti-omkopings- en 
corruptiewetten die van toepassing zijn en te allen tijde aan al deze wetten zult voldoen. 

2. Winnende plan -  prijs clausule
2.1 Een prijs (zoals hieronder nader gedefinieerd) zal beschikbaar worden gesteld aan het winnende 
project per (woon)plaats naar aanleiding van het besluit van een onafhankelijke jury, die voldoet aan 
de Shell-criteria, inclusief maar niet beperkt tot voorwaarden voor de naleving van anti-omkopings- 
en corruptiewetten, antitrustwetten en HSSE-vereisten, evenals beleid inzake auditrechten,  
communicatie en uitgifte van persberichten. Alle beslissingen over de selectie van het winnende 

project zijn definitief. Shell neemt deze beslissing naar beste 
vermogen. 

2.2. De prijs wordt uitgereikt onder de navolgende 
voorwaarden: 
a. Shell betaalt tot een maximum van Euro 10.000,- 
(tienduizend euro) exclusief BTW aan het winnende plan (per 
locatie maximaal 1 plan) onder de voorwaarden bepaald in het 
voorstelovereenkomst. 

b. Binnen het kader van de campagne rondom Shell Energy 
and Chemicals Park Rotterdam, zullen zes (6) prijzen 
worden uitgereikt, namelijk voor iedere van de navolgende 
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(woon)plaats maximaal  één (1) prijs: Pernis, Schiedam, Vlaardingen, Hoogvliet, 
Nissewaard en Albrandswaard. Iedere locatie maakt kans op het winnen van 
eenmalig maximaal 10.000,-- (tienduizend) euro exclusief BTW. Shell heeft het recht 
om in een eventuele volgende fase na de eerste fase mee te blijven werken aan de 
samenwerking. 

3. Mogelijkheid Pilot
3.1 Voor het winnende project kan mogelijk een pilot beschikbaar komen, indien – en 
onder de opschortende voorwaarde - dat naar het oordeel van Shell - het winnende 
project financieel en economisch gezien realiseerbaar is voor het einde van 
kalenderjaar 2022 (met een eventuele uitloop naar Q1 2023) , welke beslissing ter 
beoordeling van de betreffende Shell jury zal zijn. De jury bestaat uit directieleden en medewerkers 
van SNR.

Spelregels
• U bent inwoner of actief bij een stichting of vereniging in Pernis, Hoogvliet, Nissewaard, Schiedam, 

Albrandswaard of Vlaardingen.
• U heeft  een duurzaam plan  voor een mooi project dat ten goede komt aan de buurt en/of zorgt 

voor lokale verduurzaming en/of zorgt voor verduurzaming van een club, stichting, organisatie of 
vereniging.

• Uw plan is haalbaar om binnen een half jaar te verwezenlijken (met een uitloop naar Q1 2023)
• Uw plan is financieel haalbaar.  U kunt een eventueel budget afgeven
• Uw plan wordt uiterlijk 6 maart via de campagnewebsite verzonden; Op 29 maart hoort u via de 

mail of u bij de genomineerden hoort.
• Het project heeft een sociaal-maatschappelijk karakter en zorgt voor verbinding tussen 

buurtbewoners, zoals bijvoorbeeld: 
 1) Verduurzamen van sport-, spel- of ontmoetingsaccommodatie 
 2) Groene stroom voor de buurt 
 3)  Schone energie voor (groeps)vervoer  

• Uw project heeft het potentieel om voor het einde van 2022 te kunnen worden gerealiseerd. (met 
een eventuele uitloop naar Q1 2023).

Uw project komt NIET in aanmerking wanneer:
• de aanvraag een commerciële, politieke of religieuze doelstelling heeft;
• de aanvraag bedoeld is voor een buitenlandse activiteit of reis;
• de aanvraag bedoeld is om exploitatietekorten of personeelskosten te dekken;

• de aanvraag bedoeld is voor algemene nieuwbouw 
of restauratie, mits het om duurzame aanpassingen of 
vernieuwingen gaat;
• de aanvraag een risicovolle of gevaarlijke activiteit betreft;
• de aanvraag gedaan wordt door een landelijke 
organisatie;
• de aanvraag gedaan wordt door een 
beleggingsmaatschappij of een vereniging van eigenaren;
• het projectvoorstel een sterk individueel of privé karakter 
heeft;
• het project niet ten goede komt aan de samenleving binnen 
de woonplaats, of zich volledig of voor een belangrijk deel 
afspeelt buiten de locatie;
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• het een verzoek betreft om structurele steun of steun in relatie tot 
exploitatiekosten;

• de aanvraag een fondsenwervingsactie betreft (Shell ondersteunt alleen 
rechtstreeks en projectmatig);het gaat om een verzoek om sponsoring in natura, 
zoals brandstof.

3.3. Aan de overeenkomst zijn de volgende voorwaarden verbonden: 
a. Onder voorbehoud van de volledige en tijdige medewerking van de 
winnaar, zal Shell middelen bijdragen om te werken aan de realisatie van een 
duurzaamheidsproject in de naaste omgeving, met inbegrip van een projectplan van de winnaar dat 
kan worden geïmplementeerd binnen het kalenderjaar 2022, met een eventuele uitloop naar Q1 
2023.

b. Onder voorbehoud van de volledige en tijdige medewerking van de winnaar, en de 
levensvatbaarheid en haalbaarheid van het project, dat naar eigen goeddunken van de betrokken 
Shell jury is, zal het plan worden ondersteund met een maximale donatie van 10.000,- (tienduizend) 
euro per project, per woonplaats.

c. Zowel het winnende project als Shell zullen het eens worden over de looptijd van het project. 

d. Prestatiecriteria voor succes worden vooraf overeengekomen tussen Shell en het winnende project.

e. Beslissingen met betrekking tot de uitvoering van het project zullen een gezamenlijke inspanning 
zijn van Shell en het winnende project. 

f. Tenslotte gaat u door het indienen van uw voorstel akkoord met het bovenstaande en bevestigt u 
dat u onze algemene voorwaarden en privacy beleid hebt gelezen en ermee akkoord bent gegaan.


