
 

 
 
 
VOORSCHOTBETALING T.B.V. UITVOERING INITIATIEF 
 
 
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 bijdrage wordt in principe achteraf verstrekt, tenzij de aanvrager vooraf kosten heeft aan de 
organisatie van de activiteit. Die moet vermeld in de aanvraag.’ 
 
Uitbetaling voorschot 
Wanneer een initiatiefnemer vooraf kosten heeft aan de organisatie van het initiatief, dit is 
aangegeven op het aanvraagformulier en hij/zij deze kosten niet zelf kan voorfinancieren, is het 
mogelijk om een voorschot te verstrekken ten behoeve van de uitvoering van het initiatief.  
Om tot uitbetaling te komen, worden onderstaande stappen doorlopen. 
 

1. Initiatiefnemer verzoekt om een voorschot van maximaal 50% van het toegekende bedrag 
2. Het verzoek wordt door de betreffende werkgroep beoordeeld op basis van de verstrekte 

informatie van de initiatiefnemer* 
3. De werkgroep adviseert het bestuur Stichting Woerden 650 
4. Als voldaan is aan het genoemde onder 1, 2 en 3 geeft het bestuur per e-mail haar akkoord 

en verzorgt zij de uitbetaling van het voorschot 
5. Het bestuur meldt het besluit aan het Comité van Aanbeveling in de eerstvolgende 

vergadering 
 
* Beoordeling voorschot 
Bij beoordeling van het verzoek wordt rekening gehouden met de algemene voorwaarden welke zijn 
opgenomen in de toelichten, te weten: 

- Het toegekende bedrag moet besteed worden aan het doel waarvoor het toegekend is;  
- De aanvrager moet er rekening mee houden dat de activiteit, als onderdeel van Woerden 

650, aangemerkt kan worden als onderdeel van het sponsorplan Woerden 650; 
- De bijdrage mag niet worden besteed aan eten en drinken; 
- De bijdrage mag niet worden 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; 

- De aanvrager moet actief zoeken naar een cofinanciering, bijvoorbeeld inkomsten van 
(horeca) verkoop, aanvragen bij (landelijke) fondsen of een (vrijwillige) bijdrage van 
bezoekers. 

 
Voorschot en initiatief gaat niet door vanwege Corona 
Wanneer een voorschot is verleend, maar een initiatief niet door kan gaan vanwege Corona, wordt 
er gevraagd om een verantwoording van het toegekende voorschot. Stichting Woerden 650 zal deze 
beoordelen. (Te veel) Verstrekte voorschotten welke niet gebruikt zijn voor het initiatief moeten 
worden terugbetaald. 


