VERANTWOORDING T.B.V. UITBETALING TOEGEKENDE BIJDRAGE
Uit de toelichting bij de aanvraag Woerden 650
In de toelichting staat het volgende opgenomen m.b.t. de uitbetaling van de toegekende bedragen:
- De aanvrager voegt bij de aanvraag de begroting toe, vermeldt daarbij de hoogte van de
gewenste bijdrage en overlegt binnen 3 maanden na de afloop van de activiteit de realisatie /
beknopte financiële verantwoording van de activiteit;
- Aan de hand van de verantwoording beoordeelt het Comité van Aanbeveling of de subsidie
daadwerkelijk is besteed aan hetgeen genoemd bij de aanvraag;
- Bij een positief resultaat dient de aanvrager het niet benodigde subsidiebedrag terug te
storten.
Beknopte (financiële) verantwoording
Er is geen format voor de verantwoording. Het betreft een beknopte inhoudelijke en financiële
verantwoording van activiteit welke de initiatiefnemer op zijn/haar manier kan vormgeven.
De verantwoording wordt uiterlijk binnen 3 maanden na afloop van de activiteit aangeleverd en
moet ten minste het volgende bevatten:
- Korte omschrijving/verslag van het initiatief;
- Uitgewerkt overzicht van de daadwerkelijk gemaakte kosten;
- Uitgewerkt overzicht van de (eventuele) opbrengsten;
- Het financiële resultaat.
Beoordeling verantwoording initiatief
Zoals is opgenomen in de toelichting bij de aanvraag, wordt bij beoordeling rekening gehouden met
de volgende voorwaarden:
- Het toegekende bedrag is besteed aan het doel waarvoor het toegekend is;
- De bijdrage is niet besteed aan eten en drinken t.b.v. de organisatie van de activiteit;
- De bijdrage is niet besteed aan personele kosten, tenzij het gaat om de (technische)
implementatie en uitvoering van de activiteit, waarbij rekening moet worden met een
schappelijk, niet commercieel tarief;
- In de verantwoording staat de cofinanciering vermeld, bijvoorbeeld inkomsten van (horeca)
verkoop, aanvragen bij (landelijke) fondsen of een (vrijwillige) bijdrage van bezoekers.
Positief resultaat
Bij een positief resultaat dient de aanvrager het niet benodigde subsidiebedrag terug te storten. Na
beoordeling van de verantwoording ontvangt de initiatiefnemer in dat geval een verzoek tot
terugbetaling van het bestuur van Stichting Woerden 650.
Controle facturen
Het is van belang dat de initiatiefnemers hun facturen goed bewaren. Het bestuur van Stichting
Woerden 650 kan ter controle vragen om deze te overleggen.

