
Stichting Vrienden van Duinoord stelt zich ten doel om de onderlinge banden tussen de bewoners van de 
wijk Duinoord te verstevigen en daarmee maatschappelijk welzijn en integratie te bevorderen. We doen dit 
door het subsidiëren van activiteiten van en voor bewoners van de wijk.

Om in aanmerking te kunnen komen voor een subsidie, moet de organisatie van een activiteit een aanvraag 
indienen bij het bestuur van Vrienden van Duinoord. Dit verzoek moet zijn gedaan voordat de activiteit 
plaatsvindt.

Goed om te weten

1. Een aanvraag bestaat uit: 
- een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier; 
- een totaal programma van de activiteit(en); 
- een begroting

2. Het is belangrijk om bij de aanvraag duidelijk te vermelden hoe de georganiseerde activiteiten 
bijdragen aan de doelen van onze stichting.

3. Een aanvraag moet uiterlijke één week voor een bestuursvergadering zijn ingediend. De data van de be-
stuursvergaderingen en de uiterste inleverdata voor de aanvragen, staan op onze website.

4. Als Vrienden van Duinoord een subsidie toekent, gelden er een paar voorwaarden. Zo is de subsidie altijd 
een achtergestelde garantiesubsidie omdat de toegekende subsidie alleen wordt uitgekeerd als er na de 
subsidies van anderen en andere inkomsten nog een tekort resteert. Daarom moet binnen twee maanden 
na de activiteit een eindafrekening worden ingediend.

5. Vrienden van Duinoord verwacht dat zij als subsidiegever wordt vermeld op publiciteitsmedia zoals 
folders, websites, sociale kanalen, posters of programmaboekjes. De precieze voorwaarden worden ver-
meld in de subsidietoekenning.  Mocht u over digitale publiciteitsmaterialen (folders, foto’s, flyers) 
beschikken die wij zouden kunnen gebruiken op onze sociale kanalen, ontvangen we deze graag via ons 
email adres. Wij kunnen hierdoor tijdig gehoor geven aan uw activiteit of evenement via ons Instagram 
kanaal

Persoonsgegevens

In het aanvraagformulier verzoeken we om persoonsgegevens te vermelden. Dit is noodzakelijk om met u te 
kunnen corresponderen over de subsidieaanvraag. We hanteren hierbij wettelijke bewaartermijnen. In onze 
publiciteit kunnen we de naam van uw activiteit vermelden. Voor het overige delen we gegevens niet met 
derden tenzij we daartoe op grond van wettelijke verplichtingen toe verplicht zijn.

Stichting Vrienden van Duinoord

Hoe kan ik subsidie aanvragen?
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Aan de toekenning van een subsidie door Stichting Vrienden van Duinoord zijn voorwaarden verbonden. 
Deze voorwaarden maken deel uit van de subsidietoekenning. De voorwaarden zijn: 

Aard van de subsidie 

1. De subsidie is een achtergestelde garantiesubsidie. Garantiesubsidie omdat het bedrag alleen wordt 
uitgekeerd bij een daadwerkelijk tekort op de realisatie; achtergesteld omdat de subsidie alleen wordt 
uitgekeerd als andere subsidies en andere inkomsten onvoldoende zijn om de kosten van de activiteit 
te betalen. 

Publiciteitseisen 

2. De subsidieaanvrager vermeldt Stichting Vrienden van Duinoord als subsidiegever op publiciteitsmedia 
zoals folders, posters, website, sociale kanalen of programmaboekjes. Voor de vermelding kan gebruik 
worden gemaakt van ons logo. Het logo is te downloaden op www.duinoord-denhaag.nl/vrienden.  

Financiële verantwoording 

3. De subsidie wordt alleen uitgekeerd als de organisatie binnen twee maanden na het einde van de activ-
iteit een eindafrekening heeft ingediend bij de penningmeester. Is de eindafrekening niet binnen deze 
termijn ontvangen, dan vervalt het recht op de subsidie. 

4. De eindafrekening bevat de volgende informatie: 

 * Het kenmerk van de brief waarin de subsidie is toegekend en het nummer en de naam van de 
houder van de rekening waarop de subsidie moet worden overgemaakt. 

 * Een overzicht van de daadwerkelijke uitgaven en inkomsten dat goed en makkelijk te vergelijken is 
met de ingestuurde begroting. Uit de realisatie moet duidelijk het uiteindelijke tekort blijken. 

 * Een toelichting bij de verschillen tussen de begroting en de realisatie voor zover deze verschillen 
meer dan € 50 bedragen. 

 * Een bewijs waaruit blijkt dat de Stichting Vrienden van Duinoord op publiciteitsmedia als sub-
sidiegever is vermeld en 1 tot 3 representatieve foto's van het evenement. 

5. Naar aanleiding van de realisatie kan de penningmeester om kopieën van facturen of bonnen bij de 
uitgaven vragen.  

6. Na controle van de eindafrekening wordt de garantiesubsidie geheel of gedeeltelijk uitbetaald op de 
opgegeven rekening. Over de definitieve uitbetaling kan niet worden gecorrespondeerd.

Stichting Vrienden van Duinoord

Algemene Voorwaarden
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