SUBSIDIEVOORWAARDEN
              van Stichting Even Anders, Spiritualiteit in Zorg
Uitgangspunten voor de beoordeling van aanvragen voor projectsubsidies in de
maatschappelijke- en gezondheidszorg zijn de volgende:
Alleen subsidieverzoeken van organisaties die ingeschreven staan bij de KvK en een belang
hebben, of werkzaam zijn of ten behoeve van de maatschappelijke- en gezondheidszorg
komen in aanmerking voor behandeling. De indieners dienen in principe zelf voor tenminste
20% financieel te participeren.
De uitvoering van reguliere taken van (zorg)organisaties komt niet voor financiering in
aanmerking.
De subsidieaanvrager dient bij de subsidieaanvraag te vermelden, of men naast Stichting
Even Anders, Spiritualiteit in Zorg (hierna te noemen ‘de stichting’) ook elders subsidie heeft
aangevraagd en zo ja, bij wie.
Indien de stichting een subsidie voor de uitvoering van een project beschikbaar stelt,
geschiedt dit door middel van een schrijven, waarin eventueel aanvullende voorwaarden
vermeld worden, waaronder de subsidie wordt verleend, naast deze subsidievoorwaarden.
De subsidieontvanger dient ter instemming dit schrijven te ondertekenen. Met deze
ondertekening verleent de subsidieontvanger de stichting toestemming het onderhavige
project – uitgebreid – te vermelden op haar website en in communicatie met anderen.
Ten aanzien van de ingediende projecten gelden in ieder geval de volgende algemene
voorwaarden:
a. projecten moeten onderwerpen behelzen die niet elders gefinancierd kunnen worden,
maar wel van cruciaal belang zijn voor de aandacht voor religies en
levensbeschouwingen in de pluriforme maatschappelijke- en gezondheidszorg.
Daarnaast komen, tot op zekere hoogte, ook implementatieprojecten in aanmerking.
Voorts zullen aanvragen worden vergeleken met reeds bestaande projecten. Lijkt een
aanvraag op een reeds in de inventarisatie voorkomend project dan zal de aanvragende
instantie worden gevraagd aan te geven in hoeverre de ingediende aanvraag iets
toevoegt aan het reeds lopende project.
b. er worden alleen projecten gefinancierd. Dit zijn in de tijd afgegrensde en gefaseerde
activiteiten, waarbij het mogelijk is de verschillende fasen binnen het project tussentijds te
evalueren. De duur van een project bedraagt in principe maximaal twee jaar. Een project
dat reeds begonnen is, komt niet voor subsidie in aanmerking.
c. een project dient een concreet product op te leveren. Het product moet een landelijke
betekenis/uitstraling hebben en/of ook bij andere organisaties toepasbaar zijn.
d. het project moet vernieuwend van aard zijn. Dit kan tot uitdrukking komen in een
innovatieve doelstelling, of innovatief product of het gebruik van innovatieve methoden.
e. expliciet dient te worden vermeld op welke wijze het project na afronding structureel zal
worden geïmplementeerd c.q. hoe de uitkomsten van onderzoek zullen worden toegepast.
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eindverantwoordelijkheid voor het project. De projectverantwoordelijke instantie ziet erop
toe dat het project wordt uitgevoerd conform het in het kader van de subsidietoekenning
goedgekeurde werkplan, planning en begroting. Deze organisatie draagt in geval van
personeelswisselingen zorg voor de continuïteit van het project;
g. de verstrekte subsidie kan uitsluitend worden aangewend ten behoeve van het door de
stichting goedgekeurde projectvoorstel en de daaromtrent in de schriftelijke
subsidietoekenning vermelde specificaties. Indien de projectverantwoordelijke instantie
en/of de stuurgroep of begeleidingscommissie (zo die zijn ingesteld) een tussentijdse
wijziging van het projectplan noodzakelijk oordelen, dient de stichting - vooraf - hiervan in
kennis gesteld te worden en hieraan haar goedkeuring te verlenen. De financiële
gevolgen, die voortvloeien uit een gewijzigd onderzoeksplan of het gevolg zijn van
overschrijding van het tijdschema, zonder dat aanvullende middelen ter beschikking zijn
gesteld, zijn voor rekening van de projectverantwoordelijke instantie. Binnen het
totaalbedrag van de goedgekeurde begroting kan in voorkomende gevallen in principe
bestedingswisseling tussen de onderscheiden kostenposten worden toegepast, na
overleg met de stichting;
h. het project moet kunnen worden beoordeeld op haar uitkomsten. In de projectopzet
dienen concrete toetsbare doelstellingen te worden vermeld evenals de wijze waarop
deze in het project worden getoetst;
i. het project wordt afgerond met een schriftelijk verslag van de projectactiviteiten. De
projectverantwoordelijke instantie dient bij de stichting een eindrapport in over de
verrichte werkzaamheden en bereikte resultaten en de implementatie daarvan. De uit het
project voortvloeiende eindresultaten zijn openbaar. Indien de projectverantwoordelijke
instantie het eindrapport niet publiceert, komt het recht om tot publicatie hiervan over te
gaan toe aan de stichting;
j. bij de subsidieverlening kan worden bepaald, dat het project dient te worden begeleid
door een begeleidingscommissie. Tevens kan daaraan de conditie gekoppeld worden, dat
daarin een persoon is opgenomen, die optreedt als contactpersoon van de stichting.
Indien het project van beperkte duur/omvang is, dan wel een beperkte subsidie krijgt
toegekend, wordt eventueel met een beperktere vorm van begeleiding volstaan. Een door
de stichting aan te wijzen persoon zal in dat geval als contactpersoon optreden.
k. de projectverantwoordelijke instantie is gehouden om onderzoeksgegevens zorgvuldig te
beheren en te bewaken. En een deugdelijke projectadministratie te voeren, inclusief
urenregistratie;
l. per kwartaal zal de projectverantwoordelijke instantie een voortgangsverslag toezenden
over de in die periode verrichte werkzaamheden en bereikte resultaten.
m. bij elke publicatie over het project wordt duidelijk aangegeven wie het project heeft
uitgevoerd en wie het heeft bekostigd. De stichting houdt zich het recht voor om na
overleg, op haar website melding te maken van het project en de uitvoerende organisatie
en op de website op te nemen een samenvatting, een tussentijdse rapportage of het
eindverslag.
n. tenzij hiervan wordt afgeweken in het schrijven, waarin de subsidie wordt toegekend
geschiedt betaling op basis van bevoorschotting jaarlijks in 4 kwartalen op basis van een
door het bestuur van de stichting geaccordeerde begroting van het project. Het laatste
kwartaalbedrag van een project wordt pas uitbetaald nadat voldaan is aan voorwaarde p

en q;
o. voor een omvangrijke subsidie geldt dat jaarlijks een financieel overzicht van het project
wordt overlegd. Dit overzicht bevat een opgave van de werkelijk gemaakte kosten,
gespecificeerd naar de begrotingsposten waarop zij betrekking hebben. Hervatting van de
bevoorschotting geschiedt pas na ontvangst van dit overzicht (binnen 3 maanden na
afsluiting van het jaar).
p. de projectverantwoordelijke instantie dient uiterlijk binnen 6 maanden na afsluiting van het
onderzoek een einddeclaratie in. De einddeclaratie bevat een opgave van werkelijk
gemaakte kosten, gespecificeerd naar de begrotingsposten waarop zij betrekking hebben,
evenals de opgave van de reeds ontvangen bedragen;
q. met betrekking tot de einddeclaratie geldt de verplichting dat bij omvangrijke subsidies
deze wordt voorzien van een verklaring van een registeraccountant betreffende de
juistheid van de gedeclareerde bedragen;
r. mocht 6 maanden na afsluiting van het project geen einddeclaratie zijn ontvangen, zal het
bestuur van Stichting Even Anders, spiritualiteit in zorg zich beraden over de financiële
consequenties van de totale subsidieverlening en kan zij besluiten de totale subsidie
terug te vorderen.
s.  per jaar zal de stichting niet meer dan € 25.000,-- op één aanvraag uitkeren.

