Lumpsumvoorwaarden voor lokale reumapatiëntenverenigingen 2020
Wil je voor je lokale reumapatiëntenvereniging een lumpsumsubsidie bij het
ReumaNederland aanvragen? Daarvoor is een aantal voorwaarden van toepassing.
Hieronder lees je welke dat zijn.
Artikel 1: De aanvrager
1.1

Alleen een lokale reumapatiëntenvereniging (hierna te noemen RPV) die een
juridische eenheid is en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, kan
lumpsumaanvragen indienen. De RPV is daarnaast in het bezit van statuten die
door een notaris bekrachtigd zijn.

1.2

Iedere RPV die aan de voorwaarden van 1.1 voldoet en lumpsumaanvragen
indient, mandateert ReumaNederland om mede namens de RPV als
belangenbehartiger op te treden.

Artikel 2: Algemeen
2.1

De RPV voldoet aan de inspanningsverplichting voor de collecte van
ReumaNederland. Dit betekent dat de RPV per jaar afspraken maakt met de
regiocoördinator over de inspanningen en dat de RPV de inspanningen
terugkoppelt aan de regiocoördinator. De regiocoördinator adviseert de manager
Fondsenwerving, die bepaalt of de inspanningen voldoende zijn geweest.

2.2

Het logo van ReumaNederland:
homepage van de RPV website.

dient de RPV te plaatsen op de

Artikel 3: De wijze van aanvragen
3.1

Lumpsumaanvragen indienen gaat vanaf 1 februari 2020 via het digitale
systeem. Deze is te vinden op de website van ReumaNederland.

3.2

Lumpsumaanvragen voor 2020 kan de RPV tot 1 september 2020 indienen.

3.3

De RPV dient een verklaring in te leveren met het ledenbestand en eventueel het
aantal donateurs per 31 december 2019. De verklaring dient te zijn ondertekend
door de kascommissie.

3.4

De RPV dient een bewijs van inschrijving bij de KvK in te leveren. Bij wijziging
moet de RPV de inschrijving opnieuw indienen.

Artikel 4: Financiële voorwaarden
4.1

De RPV ontvangt per lid €10 aan lumpsumsubsidie.

4.2

De RPV ontvangt een vergoeding van €10 voor elke donateur die minimaal €20
doneert.

4.3

Bij een ledenaantal van minder dan 50 leden ontvangt de RPV minimaal €500.

Bij vragen kunt u met ReumaNederland contact opnemen via:
projecten@reumanederland.nl.
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