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Aanvraagprocedure: 

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot subsidiebijdrage dienen de volgende vragen 
beantwoord te worden: 

- Tenaamstelling aanvragende organisatie. 
- Adres en contactgegevens organisatie en contactpersoon. Functie binnen de  
- organisatie en ondertekening door bevoegde personen 
- Bankrekeningnummer (IBAN) en tenaamstelling bankrekening. 
- Projecttitel  en een projectomschrijving waarbij een korte beschrijving van het project. 
- Datum start project en datum einde project. 
- Financiën: waarbij aan te geven een specificatie van de totale kosten en de eigen    

bijdrage.  
- Toegezegde bijdrage uit andere bronnen. Het ontbrekende bedrag en de aan SBW 

gevraagde bedrag.  
- Vereiste bijlagen: Projectplan. Projectbegroting en het dekkingsplan. De jaarrekening 

inclusief de balans van het afgelopen jaar en de begroting van het lopend jaar. Het 
beleidsplan. Een overzicht van de aanvragen voor dit project ingediend bij andere 
fondsen (inclusief afwijzingen) 

 
  
Voorwaarden voor uitbetaling subsidies. 
 
Uitbetaling van de aan u toegekende subsidie vindt plaats onder de volgende voorwaarden.  
 
Geldigheid 
De subsidietoekenning is 1 jaar geldig. Verlenging van dit termijn kan uitsluitend via een schriftelijk 
verzoek  aan de Stichting Behoud Walburgiskerk.  
 
Betaling 
Betaling van het toegekende subsidiebedrag vindt niet automatisch plaats. Het bedrag dient door u 
opgevraagd te worden bij de Stichting Behoud Walburgiskerk. Vermeld daarbij uw 
bankrekeningnummer en het toekenningsnummer. 
 
 
Opnames:  
Subsidiebedrag tot en met € 1.000  
Dit bedrag kunt u in één keer opvragen bij de start van het project, waarbij u het definitieve 
dekkingsplan meestuurt. Na afronding van het project dient u nog wel de financiële eindafrekening 
te overhandigen.  

http://www.behoud-walburgiskerk.nl/


 
Een andere mogelijkheid is opname na afronding van het project, waarbij u de financiële direct 
eindafrekening meestuurt. 
 
Op basis van onze beoordeling van de financiële eindafrekening is het mogelijk dat het 
subsidiebedrag lager uitvalt dan vermeld in de toekenningsbrief. Eventueel teveel uitgekeerde 
bedragen kunnen dan worden teruggevorderd.  
 
Subsidiebedrag boven € 1.000 
Bij de start van het project kunt u 90 % van het bedrag opvragen, waarbij u het definitieve 
dekkingsplan meestuurt. Op basis van onze beoordeling van dit dekkingsplan, kunt u een eerste 
betaling ontvangen van maximaal 90 %. 
Na afronding van het project stuurt u ons de financiële eindafrekening, waarbij u een verzoek tot 
opname  kunt doen van: 

• De laatste 10 % 

Of 

• De volledige 100 % als u nog geen verzoek tot opname voor dit project heeft gedaan.  

Op basis van onze beoordeling van de financiële eindafrekening is het mogelijk dat het 
subsidiebedrag lager uitvalt dan vermeld in de toekenningsbrief. Eventueel teveel uitgekeerde 
bedragen kunnen dan worden teruggevorderd 
 
Verantwoording 
U legt door middel van de financiële eindafrekening verantwoording af over de besteding van de 
verstrekte subsidie. Uit deze eindafrekening moet blijken wat de definitieve totale kosten van het 
project zijn geweest en hoe deze kosten zijn betaald (eigen bijdrage, bijdragen fondsen, etc.). 
 
Wanneer vervalt de toegezegde subsidie geheel of gedeeltelijk? 
Uitbetaling van de subsidie kan geheel of gedeeltelijk vervallen in de volgende situaties: 

- De voorwaarden voor uitbetaling zijn niet of niet geheel nagekomen.    
- De subsidie is niet tijdig opgevraagd. (Toekenning is 1 jaar geldig) 
- Het project is niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd.  
- De uiteindelijke kosten vallen lager uit dan de begroting waarop het toegekende 

subsidiebedrag is gebaseerd.  
- Het toegekende subsidiebedrag blijkt niet (volledig) nodig. 
- Het definitieve dekkingsplan en/of de financiële eindafrekening wordt door ons niet 

goedgekeurd.  
-  

Een en ander ter beoordeling van de Stichting Behoud Walburgiskerk. In bovengenoemde situaties 
behoudt de Stichting Behoud Walburgiskerk zich het recht voor reeds uitbetaalde 
subsidiebedragen geheel of gedeeltelijk terug te vorderen.  
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