
 

 

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. Dit 

kan aanleiding zijn om onze bijdrage te heroverwegen. 

 

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/communicatie. 

Fonds 21 maakt zoveel mogelijk melding van de projecten die het steunt. Wij ontvangen 

daarom graag persberichten of andere nieuwsuitingen. Op onze website publiceren 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 op het toegekende bedrag aanvragen tot een maximum van 75%. Dit kan 

alleen als de werkbegroting en het dekkingsplan definitief zijn. We hebben daarvoor de vol-

gende documenten nodig: 

- formulier bevoorschotting; 

- begroting met dekkingsplan (in twee kolommen indien de begroting is gewijzigd na 

het indienen van uw aanvraag). 

 
Incomplete verzoeken tot bevoorschotting kunnen wij niet in behandeling nemen. Zorg ervoor 

dat u alle gevraagde documenten op de juiste wijze aan ons toestuurt, zodat wij uw verzoek 

vlot kunnen afhandelen. 

Voor de eindafrekening stuurt u ons uiterlijk drie maanden na afronding van de activiteiten de 

volgende stukken: 

- evaluatieformulier; 

- formulier betalingsverzoek; 

- inhoudelijke verantwoording; 

- financiële verantwoording; 

- controleverklaring van de onafhankelijke accountant (alleen bij een toekenning van € 

25.000 of meer); 

- alle relevante visuele documentatie; 

- twee exemplaren van alle verschenen publicaties. 

http://www.fonds21.nl/communicatie


 

 

 
De formulieren voor voorschot en eindafrekening kunt u downloaden op: 

www.fonds21.nl/voorwaarden/downloads. 

Plaats bij uw afrekening de kosten en inkomsten (net als bij de bevoorschotting) naast de in-

gediende wensbegroting en/of bevoorschotting. Een afwijking van meer dan 20% waarvan wij 

niet op de hoogte zijn, kan gevolgen hebben voor de hoogte van onze bijdrage. Het volledige 

of resterende percentage wordt overgemaakt wanneer u aan de toekenningsvoorwaarden 

hebt voldaan. Uw verzoek wordt binnen twintig werkdagen verwerkt. Als u binnen drie maan-

den na realisatie van het project niet aan alle voorwaarden heeft voldaan, vervalt het recht op 

de (resterende) financiële bijdrage.  

http://www.fonds21.nl/voorwaarden/downloads
https://www.fonds21.nl/voorwaarden/downloads

