
 

 

VOORWAARDEN VAN TOEKENNING 

 

Uitvoering 

1. De bijdrage van Fonds 21 gebruikt u alleen voor de bestemming waarvoor wij onder-

steuning hebben toegezegd. 

2. U voert de activiteiten uit zoals u in uw aanvraag en projectplan beschreef.  

3. Significante inhoudelijke en/of financiële wijzigingen meldt u ons zo snel mogelijk, ui-

terlijk twee weken na de wijziging. Dit kan aanleiding zijn om onze bijdrage te herover-

wegen. 

 

Communicatie 

Fonds 21 geeft graag bekendheid aan de projecten die ondersteund worden. We verzoeken u 

daarom het logo van Fonds 21 te vermelden op promotie- en publiciteitsmateriaal. Zowel on-

line als offline. U vindt het logo en bijbehorende instructie op www.fonds21.nl/over-fonds-

21/communicatie. Fonds 21 maakt zoveel mogelijk melding van de projecten die het steunt. 

Wij ontvangen daarom graag persberichten of andere nieuwsuitingen. Op onze website publi-

ceren wij alle projecten met het toegekende bedrag. Indien we in de gelegenheid zijn, komen 

we uw project graag bezoeken. Een uitnodiging stuurt u aan info@fonds21.nl.  

 

Financiën  

U kunt een voorschot van maximaal 75% van het door ons toegekende bedrag opvra-

gen als uw begroting en dekkingsplan definitief zijn. Dit wil zeggen dat alle bijdragen van fi-

nanciers op het dekkingsplan daadwerkelijk moeten zijn toegekend en uw begroting en dek-

kingsplan sluitend zijn.  

Het aanvragen van een voorschot verloopt via uw persoonlijk account op onze website. In-

complete verzoeken tot bevoorschotting kunnen wij niet in behandeling nemen.  

 

Binnen drie maanden na de door u opgegeven einddatum dient u de eindverantwoording van 

uw project in te dienen. Het indienen van een verzoek tot afrekening verloopt via uw persoon-

lijk account op onze website. Vul alle velden in het formulier in en voeg de onderstaande do-

cumenten toe:  

• Inhoudelijke verantwoording; 

• Financiële verantwoording: een duidelijk gespecificeerd overzicht van de werkelijk 

gemaakte kosten en inkomsten in kolommen geplaatst naast de eerder ingediende 

begroting(en) en dekkingsplan(nen) (facturen en bankafschriften hoeven niet bijge-

voegd te worden); 

• Een goedkeurende controleverklaring van een onafhankelijke accountant (alleen bij 

toekenningen boven de € 50.000). Indien de controleverklaring een andere strekking 

heeft dan een goedkeuring, dan wordt de reden van deze afwijking toegelicht door de 



 

 

organisatie en de controlerend accountant. De controle door de accountant is uitge-

voerd conform het accountantsprotocol van Fonds 21. Het accountantsprotocol 

is hier te downloaden: www.fonds21.nl/downloads  

• Ingevulde en ondertekende bestuursverklaring (bij toekenningen vanaf 8 maart 2021), 

deze is hier te downloaden: www.fonds21.nl/downloads 

• Recent bankafschrift, niet ouder dan één jaar, waarop de naam van de organisatie, het 

bankrekeningnummer en de datum van afschrift duidelijk zichtbaar zijn;  

• Relevante documentatie (foto’s, brochures, beeld- en/of geluidsregistraties e.d.); 

• Indien bij uw project een boek of een catalogus verschijnt, dan ontvangen wij daarvan 

graag twee exemplaren.  
 

De financiële verantwoording dient te bestaan uit een kolom met daarin de initiële begroting 

en dekking zoals meegestuurd ten tijde van de aanvraag, een kolom met daarin de definitieve 

begroting en dekking zoals deze is meegestuurd ten tijde van het voorschot (mits u een voor-

schot heeft aangevraagd) en een kolom met daarin de werkelijk gemaakte kosten en inkom-

sten. Dit zodat in één overzicht te zien is welke bedragen verschillen. Een significante afwij-

king, waarvan wij niet op de hoogte zijn, kan gevolgen hebben voor de hoogte van onze bij-

drage. Het volledige of resterende bedrag wordt overgemaakt wanneer u aan de toeken-

ningsvoorwaarden hebt voldaan. Als u binnen drie maanden na realisatie van het project niet 

aan alle voorwaarden heeft voldaan, vervalt het recht op de (resterende) financiële bijdrage.  

 

 

https://www.fonds21.nl/downloads
https://www.fonds21.nl/uploads/604600cdcf6fc74761ea249edd455fc220bb7f8fc8892.docx

