Voorwaarden projectaanvragen voor lokale reumapatiëntenverenigingen 2021
Wil je voor je lokale reumapatiëntenvereniging subsidie voor een project aanvragen bij
ReumaNederland? Daarvoor is een aantal voorwaarden van toepassing. Hieronder lees je
welke dat zijn en of je project in aanmerking komt voor een subsidie.
Algemene en financiële voorwaarden
1. Artikel 1: Algemene voorwaarden
1.1

Alleen een lokale reumapatiëntenvereniging (hierna te noemen RPV) die een
juridische eenheid is en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, kan
projectaanvragen 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 projectaanvragen
indient, mandateert ReumaNederland om mede namens de RPV als
belangenbehartiger op te treden.

1.3

Projectaanvragen dienen gericht te zijn op de verbetering van ‘leven met reuma’
in het algemeen. Daarnaast dienen de beweegactiviteiten en
voorlichtingsbijeenkomsten toegankelijk te zijn voor zowel leden als niet-leden
van de vereniging. Projecten die voor subsidie in aanmerking komen, zijn:
beweegactiviteiten, verenigingsblad, voorlichting, lotgenotencontact, vrijwilligers
bedanken en jubileum. Het is niet mogelijk financiering, in wat voor vorm dan
ook, aan te vragen voor individuele mensen met reuma.

1.4

De aanvragende RPV dient direct en actief betrokken te zijn bij de uitvoering van
het project.

1.5

Het logo van het ReumaNederland:
op de homepage van de RPV website.

dient de RPV te plaatsen

2. Artikel 2: Wijze van aanvragen
2.1

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

2.2

Projectaanvragen voor 2021 kan de RPV vanaf 1 december 2020 tot 1
september 2021 indienen en worden in behandeling genomen als:
2.2.1
2.2.2
2.2.3

2.3

De projecten van 2020 verantwoord zijn voor 1 april 2021 middels het
invullen van het digitale verantwoordingsformulier.
De gegevens van de secretaris, de penningmeester en de voorzitter
volledig zijn ingevuld en jaarlijks worden bijgehouden op basis van de
meest recente gegevens.
De NAWTE gegevens bij de Kamer van Koophandel worden aangepast
zodra er wijzigingen binnen het bestuur plaatsvinden.

Zowel eenmalige projecten als structurele projecten komen voor
projectfinanciering in aanmerking.
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Artikel 3: Financiële voorwaarden
3.1

Projectaanvragen voor 2021 kan de RPV alleen indienen als de verantwoording
over de projecten van 2020 zijn gedaan.

3.2

ReumaNederland staat uitsluitend garant voor het toegezegde bedrag.

3.3

Na afloop van een project dient de RPV financiële verantwoording af te leggen.
Budget dat toegekend is, maar niet voor het desbetreffende project is gebruikt,
dient de RPV terug te storten op rekeningnummer: NL48 RABO 0118 7170 06, ten
name van Stichting ReumaNederland te Amsterdam. De teruggestorte budgetten
worden opnieuw gebruikt om verenigingen te ondersteunen bij hun projecten. Bij
deze storting moet de RPV de naam van de RPV en het projectnummer vermelden.

3.4

Bij de verantwoording dient de RPV facturen, nota’s, begrotingen en jaarverslagen
in de eigen administratie te bewaren. Deze zijn beschikbaar bij navraag door
ReumaNederland. Declaraties van kosten worden alleen vergoed, wanneer deze
opgenomen zijn in de aanvraag en toekenning van het project.

3.5

De aanvaarding van een projectfinanciering houdt in, om desgevraagd een
accountantsverslag te overleggen of een controle, door een door het
ReumaNederland aan te wijzen persoon, toe te staan.

3.6

Bij onjuiste opgave van kosten (fraude) kan de financiering met terugwerkende
kracht worden ingetrokken.

Artikel 4: Voorwaarden beweegactiviteiten
4.1

Onder een beweegactiviteit wordt verstaan:
4.1.1

Georganiseerd in groepsverband

4.1.2

Onder deskundige begeleiding: een beweegprofessional met kennis en
ervaring over de inhoud van de activiteit aangevuld met specifieke
kennis over bewegen met een reumatische aandoening. Deze
beweegprofessional heeft een aantoonbare relevante opleiding en
aantoonbare scholing/training/begeleiding ‘bewegen met reuma’.
Een deskundige kan zijn een fysiotherapeut, oefentherapeut
Mensendieck of Cesar, Bewegingsagoog, Zweminstructeur,
Sportinstructeur, Tai Chi-of Qi Gong-docent, Yogadocent, Nordic
Walking instructeur, wandelsportbegeleider of dansdocent.
Een RPV kan vragen naar de juiste papieren hiervoor of registratie dan
wel lidmaatschap bij beroepsvereniging en dergelijke. Eventueel
aangevuld met ervaring bij andere organisaties.

4.1.3

Gericht op structurele voortzetting. Indien er sprake is van een
eenmalige activiteit met als doel om kennis te maken en te ervaren,
valt de aanvraag onder voorlichting. Er is sprake van een structurele
voortzetting bij een wekelijks aanbod over een periode
van minimaal 26 weken.
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4.2

Beweegactiviteiten waarvoor een RPV projectaanvragen kan indienen, zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bechterew beweeggroep
Bewegen in warm water
Combinatie bewegen in zaal en in water
Fitness
Gym
Volleybal
Nordic Walking/sportief wandelen
Tai Chi
Yoga
Bewegen op muziek/Dance for Health

4.3

De begroting wordt uitgesplitst in uitgaven en inkomsten. Vervolgens worden de
inkomsten in mindering gebracht op de totale uitgaven. Voor dit bedrag kan de
RPV vergoeding aanvragen bij het ReumaNederland. Hierbij geldt de
bovengrens van 40% over de gemaakte uitgaven.

4.4

Per project mag de RPV 5% overheadkosten aanvragen met een maximum
van €250. Indien meer dan 75 personen aan dezelfde beweegactiviteit
deelnemen, wordt er per 75 personen €50 extra aan overhead toegekend. Onder
overhead vallen de volgende kosten: kosten voor vrijwilligers van de vereniging,
administratiekosten en in de meeste gevallen reiskosten.

Artikel 5: Voorwaarden verenigingsblad
5.1

Wanneer de RPV het verenigingsblad zelf bezorgt, geldt een
onkostenvergoeding van €5 per 50 bezorgadressen.

5.2

Portokosten voor het versturen van het verenigingsblad worden op basis van
declaratie vergoed. De drukkosten worden vergoed. Indien de drukker alles regelt,
dient de RPV een nota van de druk- en portokosten in te dienen.

5.3

Het logo van het ReumaNederland moet de RPV opnemen in de nieuwsbrief of het
verenigingsblad. Hiervoor is een logo van het ReumaNederland
beschikbaar.

5.4

Artikelen gepubliceerd door ReumaNederland mag de RPV te allen tijde
gebruiken, wel met bronvermelding.

Artikel 6: Voorwaarden voorlichtingsbijeenkomsten en symposia
6.1

Voorlichtingsbijeenkomsten dienen reuma gerelateerd te zijn. De namen van de
sprekers, hun functie, de thema omschrijving en de datum van de bijeenkomst
dient de RPV in te dienen samen met de projectaanvraag.

6.2

Er is een vergoeding beschikbaar van €35 voor sprekers mits zij geen belang
hebben bij het binden van klanten. Er is wel altijd een vergoeding voor de huur
van een zaal, beamer en scherm.

6.3

Een bijeenkomst over alternatieve geneeswijzen komt alleen voor een vergoeding
in aanmerking als deze wordt gegeven door een arts of apotheker.

6.4

Voor symposia en andere bijeenkomsten geldt dat catering, reiskosten en
attenties voor vrijwilligers en uitnodigingen niet worden vergoed.

6.5

Kosten voor een advertentie in regionale bladen of het maken van folders krijgt
de RPV tot een maximum van €500 per jaar vergoed, mits het een symposium
betreft. Dit geldt niet voor voorlichtingsbijeenkomsten.
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Artikel 7: Voorwaarden lotgenotencontact
7.1

Lotgenotencontact op zichzelf komt niet in aanmerking voor projectfinanciering.

7.2

Per vereniging kan de RPV eenmaal per jaar een vergoeding voor reuma
gerelateerd aangepast vervoer aanvragen. Kerstvieringen, nieuwjaarsrecepties,
maandelijkse bijeenkomsten en catering worden niet vergoed.

7.3

De maximale vergoeding voor aangepast vervoer is €200 per jaar.

Artikel 8: Voorwaarden vrijwilligers bedanken
8.1

Voor het bedanken van vrijwilligers kan de RPV een vergoeding van €25 per
vrijwilliger voor een eenmalige bijeenkomst per jaar aanvragen. De RPV dient een
lijst met de namen van de vrijwilligers en hun werkzaamheden in samen met de
projectaanvraag.

Artikel 9: Voorwaarden jubileum
9.1

Voor een jubileum, vanaf het 25-jarige bestaansjaar, kan de RPV maximaal
€2.500 aanvragen. Bij deze activiteit moet duidelijk kenbaar worden gemaakt
dat ReumaNederland dit mogelijk heeft gemaakt.

Artikel 10: Publicitaire voorwaarden
10.1

De aanvrager is het aanspreekpunt voor publicitaire zaken betreffende het
project.

10.2

ReumaNederland heeft het recht om in overleg met de aanvrager, publicitaire
activiteiten (persberichten, persconferenties, interviews e.d.) te ondernemen over
alle zaken die betrekking hebben op het gefinancierde project. De vereniging dient
desgevraagd mee te werken aan de publicitaire activiteiten van of via
ReumaNederland.

10.3

Bij alle zelf gegenereerde publiciteit over het project, moet de RPV kenbaar
maken dat het project (mede) mogelijk is gemaakt door ReumaNederland.
Hiervoor is een logo van ReumaNederland beschikbaar.

10.4

Indien de aanvrager/projectleider of projectmedewerker door de pers, radio of tv
wordt benaderd voor interviews, stelt de RPV ReumaNederland hiervan direct op
de hoogte. Voor advies of begeleiding hierbij kan de RPV een beroep doen op
ReumaNederland.
Bij vragen kunt u met ReumaNederland contact
opnemen via: projecten@reumanederland.nl
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