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Extern bekend te maken criteria voor de toekenning van financiële bijdragen door de stichting:
Stichting Beatrixoord Noord-Nederland
Criteria voor het verstrekken van financiële bijdragen:
1. Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid die zijn ingeschreven in het
handelsregister komen in aanmerking voor een bijdrage.
2. Het werkgebied van de stichting is beperkt tot Groningen, Friesland en Drenthe (NoordNederland). Dit houdt in dat de aanvrager duurzaam haar hoofd- of nevenvestiging binnen
Noord-Nederland moet hebben en/of dat de projecten, waarop de bijdrage betrekking heeft,
(nagenoeg) geheel binnen dit gebied worden uitgevoerd. Voor wetenschappelijk onderzoek is
vereist dat het onderzoek plaatsvindt onder de verantwoordelijkheid van een in het werkgebied
gevestigd onderzoeksinstituut.
3. Een aanvrager mag geen winstoogmerk hebben. Ook dient te zijn gewaarborgd dat de bijdrage
van de stichting niet leidt tot winst bij derden. Een marktconforme niet bovenmatige vergoeding
verschuldigd door de aanvrager aan derden voor daadwerkelijk voor de aanvrager verrichte
werkzaamheden of aan haar geleverde diensten of goederen in verband met het project waarop
de bijdrage van de stichting betrekking heeft, is wel mogelijk.
4. Per kalenderjaar wordt door de stichting vastgesteld welke bedrag maximaal beschikbaar is voor
door de stichting te verstrekken bijdragen. Dit bedrag is het jaarbudget. Eventueel kan dit
jaarbudget worden onderverdeeld in subbudgetten voor bepaalde soorten projecten.
5. Bijdragen worden uitsluitend toegekend aan projecten die bijdragen aan het realiseren van de
doelstellingen van de stichting. De maximale duur van een project waarvoor een bijdrage kan
worden gevraagd bedraagt vier (4) jaar. Ook een eendaagse activiteit of een wetenschappelijk
onderzoek is een project in de zin van deze criteria. Bij projecten met een langere looptijd wordt
naast een eindrapportage ook een periodieke tussentijdse rapportage verlangd.
6. Slechts projecten gericht op de revalidatie en de (re )integratie van mensen met een lichamelijke
beperking, chronische lichamelijke ziekte of tuberculose komen voor een bijdrage in aanmerking.
Hetzelfde geldt voor door de stichting te verstrekken bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek.
Onder lichamelijke beperking wordt verstaan een beperking die is ontstaan door een aangeboren
aandoening, ziekte of ongeval.
7. Reis en verblijfkosten voor het bijwonen van congressen en dergelijke komen niet voor
vergoeding in aanmerking. Hiervan kan worden afgeweken, indien het kosten betreft van een
persoon met een aantoonbare actieve deelname, zoals het houden van een presentatie of het
geven van een lezing over een onderwerp dat is gelegen binnen de doelstelling van de stichting.
8. Het project waarop de aanvraag betrekking heeft dient niet (volledig) vanuit het eigen budget te
financieren te zijn of uit bestaande regelingen van de overheid, zorgverzekeraars en dergelijke.
9. Bij aanvraag van een bijdrage van vijfduizend euro (€ 5.000,00) of meer geldt als voorwaarde dat
er één of meer co-financiers worden gevonden. Voor wetenschappelijk onderzoek geldt deze
voorwaarde voor bijdragen van tienduizend euro (€ 10.000,00) of meer.
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10. In het geval van cofinanciering is een toezegging van een bijdrage door de stichting onder
voorbehoud van de volledige financiering van het project. De aanvrager dient dit voldoende aan
te tonen. De stichting is bevoegd een schriftelijke bevestiging van de betreffende co-financier(s)
te verlangen.
11. Als in het geval van cofinanciering door een aanvrager meer bijdragen worden verkregen dan
benodigd zijn voor de volledige financiering van het project, zal de aanvrager de stichting
daarvan ten spoedigste op de hoogte stellen. In dat geval wordt de toezegging van de stichting
naar rato verminderd. In het geval van een deelbetaling als hierna onder 17 omschreven dient
hetgeen eventueel te veel is betaald, terstond te worden terugbetaald.
12. Uitsluitend specifieke projecten komen voor een bijdrage in aanmerking. De stichting draagt niet
bij aan de algemene exploitatie van de aanvrager of aan de bestrijding van reeds bestaande
tekorten of al voor de aanvraagdatum gemaakte kosten.
13. De aanvrager dient zijn aanvraag voldoende te onderbouwen. Zowel voor wat betreft de aard en
omvang van het project als voor wat betreft de financiële onderbouwing. De aanvraag moet
vergezeld worden van een deugdelijke begroting. De stichting kan nadere informatie opvragen
en/of een uitnodiging voor een mondelinge toelichting doen.
14. Indien een aanvrager herhaaldelijk aanvragen indient bij de stichting zal van belang kunnen zijn
of een aanvraag betrekking heeft op een project dat vergelijkbaar is met een eerder project,
waarvoor door de stichting al een bijdrage werd toegekend. De stichting streeft naar zoveel
mogelijk diversiteit in de door haar te ondersteunen projecten en aanvragers. Afhankelijk van het
jaarbudget, eventuele subbudgetten en de aard en omvang van de gevraagde bijdrage, kan de
stichting als voorwaarde stellen dat bepaalde aanvragen niet jaarlijks worden gedaan, maar
slechts na het verstrijken van een zekere periode. Bij herhaaldelijke aanvragen gaat de stichting
er steeds van uit dat er een inspanningsplicht rust op de aanvrager om alternatieve
financieringen te vinden. Eenmalige dan wel opvolgende toekenningen geven geen enkele
aanspraak op bijdragen in de toekomst. De stichting kan te allen tijde een opvolgende reeks van
toekenningen beëindigen.
15. Slechts het bestuur van de stichting of door het bestuur van de stichting uitdrukkelijk
gemandateerde personen kunnen bindende toezeggingen doen over toe te kennen bijdragen.
Deze toekenningen geschieden uitsluitend schriftelijk. Mondelinge toezeggingen zijn nimmer
bindend voor de stichting.
16. De aanvrager is verplicht de stichting zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van
omstandigheden die leiden tot wijziging of afgelasting van een project waarvoor een aanvraag is
gedaan. Dit zowel in de periode tussen de aanvraag en de toekenning van de bijdrage als in de
periode na de toekenning. Ook van wijziging van een contactpersoon en overige
aangelegenheden die voor een vlotte afwikkeling van de aanvraag en definitieve toekenning van
belang kunnen zijn.
17. De hoogte van de toe te kennen bijdrage wordt per aanvraag bepaald. Een aanvraag kan ook
slechts gedeeltelijk worden gehonoreerd. De bijdrage wordt in de vorm van een gift verstrekt.
Deze kan ook deels of geheel voorwaardelijk zijn. Deelbetalingen, zijnde betalingen voorafgaand
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aan of tijdens de uitvoering van het project waarop de aanvraag betrekking heeft, worden slechts
in bijzondere gevallen toegekend.
18. Er is geen beroep mogelijk tegen een gehele of gedeeltelijke afwijzing van een verzoek tot het
doen van een bijdrage.
19. Besteding van de bijdrage van de stichting dient plaats te vinden conform de goedgekeurde
aanvraag. De aanvrager dient uiterlijk binnen drie maanden na afloop van het project een
eindrapportage bij de stichting in te dienen. Hieruit dient te blijken dat het project conform de
door de stichting goedgekeurde aanvraag is gerealiseerd. De rapportage bevat de daadwerkelijk
gemaakte kosten met onderbouwing.
20. De stichting is, indien zij dit raadzaam acht, bevoegd om naar aanleiding van de eindrapportage
nadere informatie op te vragen bij de aanvrager ten einde na te gaan of het project conform de
door de stichting goedgekeurde aanvraag is gerealiseerd. Zij heeft in dit kader ook het recht tot
het doen van een onderzoek. De aanvrager is verplicht de nadere informatie te verstrekken en in
het kader van een onderzoek alle gevraagde medewerking te verlenen en volledig inzage te
verschaffen in haar administratie (zowel financieel als niet financieel) en alle daartoe behorende
stukken (zowel fysiek als digitaal) voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor het onderzoek.
Indien de aanvrager nalaat of weigert de informatie te verstrekken of mee te werken aan het
onderzoek, vervalt het recht op de bijdrage en dienen verstrekte deelbetalingen terstond te
worden terugbetaald.
21. Indien de eindrapportage akkoord wordt bevonden door de stichting wordt de bijdrage definitief
toegekend. Betaling van de bijdrage volgt binnen één maand na de definitieve toekenning. Op
het te betalen bedrag worden eventueel verstrekte deelbetalingen in mindering gebracht.
22. Indien de eindrapportage niet akkoord wordt bevonden door de stichting of indien deze niet of
niet tijdig wordt ontvangen vervalt het recht op de bijdrage. Eventueel verstrekte deelbetalingen
dienen terstond te worden terugbetaald.
23. Uitbetalingen van bijdragen en deelbetalingen vinden uitsluitend plaats op een
bankrekeningnummer dat op naam van de aanvrager staat.
24. De aanvrager is verplicht op passende wijze kenbaar te maken aan derden en bij haar organisatie
betrokkenen personen dat haar project (mede) door de stichting wordt ondersteund. De
stichting heeft zelf het recht om dit ook te doen, bijvoorbeeld op haar website.
25. De aanvrager vrijwaart de stichting voor alle aanspraken van derden krachtens welke grondslag
dan ook inzake schade die zij lijden ten gevolge van het project. De stichting kan nimmer
aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de voorbereiding of uitvoering van een
project.
26. Indien de aanvrager op het moment van de aanvraag de status heeft van algemeen nut
beogende instelling (ANBI) staat zij er jegens de stichting voor in dat zij deze status zal behouden
vanaf dat moment tot en met het jaar waarin de stichting tot (finale) uitkering over gaat. Ook
vrijwaart zij de stichting voor alle mogelijke nadelige gevolgen van financiële, fiscale of andere
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aard indien de aanvrager deze status verliest, ook na het verstrijken van de in de vorige zin
bedoelde periode.
27. De stichting is te allen tijde bevoegd om aanvragen niet toe te kennen ook al voldoen zij volledig
aan alle gestelde voorwaarden, zulks ter exclusieve beoordeling van het bestuur van de
stichting. Ook heeft zij de vrijheid om aanvragen wel toe te kennen, die niet in alle opzichten
voldoen aan deze voorwaarden, maar die wel passen binnen de statuten van de stichting en
waarvan het bestuur van de stichting de toekenning gelet op de doelstelling van de stichting van
wezenlijk belang acht.
28. De onderhavige voorwaarden kunnen te allen tijde eenzijdig worden gewijzigd door de stichting.

