Algemene Toekenningsvoorwaarden

1. Het toegezegde bedrag is inclusief eventueel door u verschuldigde belasting.
2. Uw organisatie mag haar rechten of verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van ons aan derden overdragen.
3. Onze financiële bijdrage is gebaseerd op de van u ontvangen gegevens, in het bijzonder de
projectomschrijving en de begroting met dekkingsplan.
4. Het Jacoba van Beierenfonds Teylingen (JvBFT) keert de toegekende bedragen altijd na afronding van
het project uit. Indien een deel van de projectkosten via crowdfunding moeten worden gerealiseerd, zal
het toegekende bedrag na afloop van een succesvolle crowdfundingcampagne worden uitgekeerd.
5. U dient ons tijdig schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in uw organisatie, de
projectopzet, de begroting, het dekkingsplan, de datum van het project en andere omstandigheden die
van invloed (kunnen) zijn op (de hoogte van) onze donatie en op de voortgang van het project. Indien uw
instelling kort voor de datum van uitbetaling een nieuwe jaarrekening/staat van baten en lasten heeft
opgesteld, dient u deze aan ons op te sturen.
6. Onze financiële bijdrage wordt verleend onder voorwaarde van een volledige nakoming door uw
organisatie van de met ons gemaakte afspraken.
7. Het JvBFT behoudt zich het recht voor haar financiële bijdrage in te trekken, de hoogte daarvan aan te
passen of indien nodig terug te vorderen, wanneer:
- er naar ons oordeel niet, niet geheel of niet langer sprake is van een juiste nakoming van de
afspraken;
- er naar ons oordeel geen of onvoldoende verwezenlijking van de beoogde activiteiten
plaatsvindt/plaatsvond;
- de door ons ter beschikking gestelde middelen naar ons oordeel niet (volledig) benodigd zijn;
- faillissement, surséance van betaling of een schuldsanering wordt aangevraagd van uw
instelling, dan wel beslag wordt gelegd op een belangrijk gedeelte van de activa van uw
instelling;
- wij met de door u ingediende stukken (zoals de definitieve begroting en het definitieve
dekkingsplan) dan wel met een wijziging van de projectopzet niet instemmen;
- wij binnen twaalf (12) maanden na dagtekening van de toekenningsbeschikking van u geen schriftelijke
verklaring hebben ontvangen, dat het beoogde project zal doorgaan.
8. In de onder punt 7 genoemde gevallen kan door ons ook (gehele of gedeeltelijke) restitutie worden
verlangd.
9. Financiële bijdragen tot € 1.500,- controleert het JvBFT aan de hand van een bestedingsverklaring, die
binnen twee maanden na afloop van het project bij het fonds aanwezig moet zijn. Daarnaast behoudt het
Fonds zich het recht voor, dat de externe controller van het JvBFT de inkomsten en uitgaven van het
project bij de aanvrager zelf controleert.
10. Het JvBfT heeft het recht publiciteit te geven aan de door haar verstrekte steun en kan de, door de
initiatiefnemer, aangeleverde mediabestanden zonder extra toestemming gebruiken voor eigen
publicatie.
11. Indien u uit publicitaire overwegingen onze naam wilt gebruiken, dan verzoeken wij u die als volgt te
hanteren: Jacoba van Beierenfonds Teylingen.

