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Inleiding 
Voorwaarden met betrekking tot het verstrekken van subsidies 
door de Stichting Janna Bosselaar. Deze subsidievoorwaar-
den zijn van toepassing vanaf 1 juli 2005. Deze voorwaarden 
vinden de grondslag in de statuten van de Stichting Janna 
Bosselaar. De in dit document beschreven subsidievoorwaar-
den zijn van toepassing op alle Stichting Janna Bosselaar-
subsidies.  

 

Artikel 1: Definities 
1.1. subsidie: een door Stichting Janna Bosselaar goedge-

keurde subsidie zijnde het bedrag dat door de Stichting 
Janna Bosselaar ter beschikking wordt gesteld voor de 
uitvoering van een project; 

1.2. procedure: de door Stichting Janna Bosselaar vastge-
stelde werkwijze voor het indienen, beoordelen en selec-
teren van subsidieaanvragen, voor de monitoring en 
voortgangsbewaking van de projecten; 

1.3. project: een activiteit passende binnen de doelstelling 
van de Stichting Janna Bosselaar; 

1.4. projectleider: inhoudelijk en financieel eindverantwoorde-
lijke subsidie ontvanger; 

1.5. subsidieaanvrager: een rechts- of een natuurlijk per-
soon; 

1.6. subsidieontvanger: de rechtspersoon of natuurlijk per-
soon die een subsidietoekenning van Stichting Janna 
Bosselaar heeft ontvangen. 
 

Artikel 2: Beoordeling 
2.1. Subsidies worden slechts verleend voorzover Stich-

ting Janna Bosselaar van oordeel is dat de verstrek-
king past in haar doelstellingen en de beoordelings-
procedure heeft geleid tot een positief oordeel. 

2.2. Stichting Janna Bosselaar-financiering is geen alter-
natief voor reguliere financiering. 

2.3. Aan het indienen van een subsidieaanvragen kunnen 
geen rechten worden ontleend op een bijdrage. 

2.4. Aanvragers ontvangen uiterlijk binnen drie weken na 
indiening van hun aanvraag een ontvangstbevesti-
ging van hun aanvraag en worden daarbij geïnfor-
meerd over het verdere tijdpad. 

2.5. Tenminste twee keer per jaar oordeelt het bestuur 
van de Stichting Janna Bosselaar over de binnenge-
komen aanvagen. 

2.6. Subsidie wordt slechts verstrekt indien de aanvrager 
naar het oordeel van Stichting Janna Bosselaar aan-
nemelijk heeft gemaakt dat de financiële middelen 
met inbegrip van subsidie redelijk en voldoende zul-
len zijn om de voorgenomen activiteiten uit te voeren. 

2.7. De Stichting Janna Bosselaar geeft, zo er meer aan-
vragen zijn dan het budget, zoals vastgelegd in het 
zogenaamde Interingsplan toestaat, voorrang aan die 
aanvragen waarvan de inwilliging in vergelijking met 
andere aanvragen het meeste voldoet aan de doel-

stellingen, de gewenste kwaliteit en de te verwachten 
resultaten van het desbetreffende project. 

2.8. Tegen beslissingen van het bestuur van de Stichting 
Janna Bosselaar inzake het wel of niet honoreren van 
een subsidieaanvraag staat geen bezwaar of beroep 
open bij de Stichting en of elders. 

 

Artikel 3: Subsidieaanvraag 
3.1. De subsidieaanvraag omvat een projectvoorstel als-

mede een projectbegroting. 
3.2. De begroting geeft inzicht in de baten en lasten van 

het project. De begroting is voorzien van een postge-
wijze toelichting. 

3.3. Het bestuur van Stichting Janna Bosselaar kan, alvo-
rens tot een oordeel te komen, nadere eisen stellen 
respectievelijk nadere toelichting vragen op de inge-
diende voorstellen. 

3.4. De aanvrager doet zo spoedig mogelijk schriftelijk 
mededeling aan Stichting Janna Bosselaar van (ge-
wijzigde) omstandigheden die van invloed kunnen zijn 
op de beslissing omtrent (de hoogte van) de subsidie. 
Daarbij worden relevante stukken overgelegd. 

3.5. Stichting Janna Bosselaar kan een aanvrager ver-
plichten tot het overleggen van een volledig overzicht 
van de financiële situatie van de aanvrager op het 
tijdstip van de aanvraag. 

3.6. Voorzover de aanvrager voor dezelfde begrote uitga-
ven subsidie of een andere financiële bijdrage heeft 
aangevraagd bij één of meer andere bestuursorga-
nen of organisaties, doet hij daarvan mededeling in 
de aanvraag, onder vermelding van de stand van za-
ken met betrekking tot de beoordeling van die aan-
vraag of aanvragen. 

3.7. Het bestuur van de Stichting Janna Bosselaar be-
paalt, na overleg met de subsidieontvanger, eventue-
le bevoorschotting en bericht hieromtrent de aanvra-
ger. 

3.8. De bevoorschotting wordt gecontinueerd op basis van 
de ontvangst en goedkeuring van de in artikel 7, lid 4, 
bedoelde voortgangsrapportage. Als de voortgang 
onvoldoende is, kan de bevoorschotting (tijdelijk) 
worden stopgezet. Eventueel wordt het bevoorschot-
tingsbedrag aangepast als de rapportage daartoe 
aanleiding geeft. 

3.9. Aan het verlenen van een subsidie of voorschotten 
kunnen geen rechten worden ontleend noch bij de 
subsidievaststelling noch bij een volgende subsidie-
aanvraag. 

 

Artikel 4: Afhandeling financiën 
4.1. In eerste aanleg wordt een voorlopig subsidiebedrag 

toegekend. 
4.2. Van het toegekende subsidiebedrag wordt de laatste 

20% pas uitbetaald na ontvangst en goedkeuring van 
het eindverslag en de eindafrekening door de Stich-
ting Janna Bosselaar als bedoeld in artikel 4.7. 



 

 

4.3. Begrotingswijzigingen dienen op voorstel van de 
subsidieontvanger schriftelijk en gemotiveerd bij 
Stichting Janna Bosselaar te worden ingediend. Pas 
na ontvangst van een schriftelijke instemming door de 
Stichting Janna Bosselaar gelden de daarbij beho-
rende gewijzigde begrotingsbedragen. 

4.4. Voor niet eenmalige gesubsidieerde projecten wordt 
een voortgangsverslag vereist. Het bestuur van de 
Stichting Janna Bosselaar bepaalt de frequentie 
daarvan. 

4.5. Het bestuur van de Stichting Janna Bosselaar kan 
naar aanleiding van de voortgangsverslagen nadere 
informatievragen, dan wel nadere voorwaarden stel-
len. 

4.6. Blijkt naar aanleiding van het genoemde in de artike-
len 3.3. en 3.4. dat het project niet (meer) voldoet aan 
de gestelde voorwarden, dan wel niet (meer) over-
eenstemt met de aanvraag dan kan het bestuur van 
de Stichting Janna Bosslaar per direct en eenzijdig de 
subsidie beëindigen c.q. intrekken. 

 

Artikel 5: Openbaarheid 
5.1. Bij alle publicitaire uitingen dient de subsidieontvanger 

te verwijzen naar de verstrekte subsidie van Stichting 
Janna Bosselaar en het programma waarvan het pro-
ject deel uitmaakt. 

5.2. De subsidieontvanger informeert het bestuur van 
Stichting Janna Bosselaar hieromtrent vooraf van een 
voornemen tot publicitaire uiting. 

5.3. De subsidieontvanger stemt ermee in dat gegevens 
uit de projectaanvraagformulieren, voortgangsversla-
gen en eindrapporten door Stichting Janna Bosselaar 
worden opgenomen in openbare projectoverzichten. 

5.4. Bij publicaties en presentaties dient de subsidieont-
vanger gebruik te maken van het Stichting Janna 
Bosselaar-logo met de tekst ’Stichting Janna Bosse-
laar ondersteunt’. De Stichting Janna Bosselaar ont-
vangt van iedere publicatie vijf exemplaren, tenzij an-
ders is overeengekomen. 

 

Artikel 6: Administratie 
6.1. De subsidieontvanger zorgt ervoor dat de subsidie op 

doelmatige wijze wordt gebruikt voor de doeleinden 
waarvoor deze wordt verleend. 

6.2. De subsidieontvanger zorgt er voorts voor dat: 
a. de administratie op overzichtelijke en doelmatige 

wijze wordt gevoerd; 
b. van alle ontvangsten en uitgaven deugdelijke 

bewijsstukken,waaruit de aard en de omvang van 
de geleverde goederen of van verrichte diensten 
duidelijk blijken, aanwezig zijn. 

6.3. De subsidieontvanger vrijwaart Stichting Janna Bos-
selaar voor aanspraken van derden ter zake van alle 
schade die zij lijden ten gevolge van de verrichte acti-
viteiten en de daarmee samenhangende door of 
vanwege de aanvrager verspreide publicaties. 

 

Artikel 7: Informatieverstrekking 
7.1. De subsidieontvanger verstrekt aan de door Stichting 

Janna Bosselaar aangewezen personen op hun ver-

zoek alle bescheiden en inlichtingen die noodzakelijk 
zijn voor een juiste vervulling van hun taak. 

7.2. De subsidieontvanger doet zo spoedig mogelijk 
schriftelijk mededeling aan Stichting Janna Bosselaar 
van omstandigheden die van belang kunnen zijn voor 
een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling 
van de subsidie. Daarbij worden de relevante stukken 
overgelegd. Zo dienen voornemens tot wijziging van 
de doelstelling en het plan van aanpak van een pro-
ject vooraf ter goedkeuring aan Stichting Janna Bos-
selaar te worden voorgelegd. 

 

Artikel 8: Verantwoording 
8.1. Binnen vier maanden na afloop van de projectactivitei-

ten wordt een eindrapport ingediend bij Stichting Jan-
na Bosselaar. De eindrapportage dient duidelijk inzicht 
te verschaffen in de bereikte resultaten en in de aard, 
duur en omvang van de activiteiten waarvoor een 
subsidie is verleend. In het verslag worden de bereikte 
resultaten en de verrichte activiteiten vergeleken met 
de in het projectplan voorgenomen activiteiten. 

8.2. Het eindrapport dient ook een subsidiedeclaratie te 
bevatten. 

8.3. De subsidiedeclaratie dient een inzicht te geven zodat 
een verantwoord oordeel kan worden gevormd om-
trent de aanwending en de besteding van de subsidie 
door de subsidieontvanger en geeft de nodige infor-
matie om de subsidie vast te stellen. Belangrijke ver-
schillen tussen begroting en realisatie moeten worden 
toegelicht. De declaratie sluit aan op de indeling van 
de bij de toekenning gehanteerde en vastgestelde 
begroting. 

8.4. Binnen twee maanden na ontvangst van de verant-
woording als bedoeld in artikel 8.1., wordt de definitie-
ve subsidie vastgesteld. 

 

Artikel 9: Slot 
9.1. Indien projecten niet volgens het goedgekeurde pro-

jectvoorstel verlopen is Stichting Janna Bosselaar ge-
rechtigd tussentijds en eenzijdig de financiering te 
beëindigen en de reeds verstrekte subsidie terug te 
vorderen. 

9.2. Indien door of namens de subsidieontvanger onjuiste 
of onvolledige gegevens zijn verstrekt of indien de in 
deze bepalingen vervatte voorschriften die Stichting 
Janna Bosselaar aan het verlenen van de subsidie 
heeft verbonden niet zijn nageleefd, kan Stichting 
Janna Bosselaar de toezegging wijzigen dan wel in-
trekken,het verstrekken van voorschotten opschorten 
of de subsidie lager vaststellen. 

9.3. Stichting Janna Bosselaar kan van de gestelde bepa-
lingen in de leden 1 en 2 afwijken indien daar drin-
gende redenen voor zijn of indien een stringente toe-
passing van deze bepalingen naar haar oordeel tot 
kennelijke onbillijkheden zou leiden.  

9.4. In alle gevallen waar niet door statuten en regle-
ment(en) in wordt voorzien beslist het bestuur. 


