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1. Klik op de website van ReumaNederland op de link naar het aanvraagsysteem of ga naar https://aanvraagreumavereniging.nl   

2. Log in op het beginscherm.  

Let op: zie je de tekst in het Engels staan? Dan is je computer waarschijnlijk in het Engels ingesteld. Je kunt het systeem in het 

Nederlands zetten zodra je bent ingelogd. Linksboven staat de menukeuze Language, klik dat aan en zet het op Nederlands of 

Dutch.  

3. Als je ingelogd bent, kom je binnen in je inbox-takenlijst. De verantwoordingsformulieren van de door de RPV ingediende 

projectaanvragen van 2018 staan in je inbox-takenlijst. Voordat je een nieuwe aanvraag start verwachten wij dat je de 

verantwoording voor de aangevraagde projecten van 2018 hebt ingediend.  

4. Alle aanvraag- en verantwoordingsformulieren die je hebt ingevuld en verzonden, vind je terug onder de menukeuze 

‘Contactgegevens’ en vervolgens ‘Mijn gegevens/aanvragenhistorie’.  Als je een verantwoording bent gestart, maar je hebt het 

verantwoordingsformulier nog niet verzonden, dan vind je deze terug in je inbox-takenlijst. 

 

Verantwoordingsformulier indienen 
5. Als je een verantwoordingsformulier wilt invullen, klik je bij taak op ‘Indienen verantwoording projectsubsidie (aanvrager)’  

 

  

https://aanvraagreumavereniging.nl/


 

Hoe vul ik de verantwoording in over een projectfinanciering?      
       

2 
Aims versie 4.01  

Starten met invullen 
Open een nieuw verantwoordingsformulier als u begint. Als je het formulier op een later moment verder wil invullen, klik dan bij actie op 

bewerken. 

 
6. Als je op de taak hebt geklikt kom je in het startscherm van het formulier. Als je direct wilt beginnen met invullen klik je op de 

eerste sectie van het formulier: de gegevens van de aanvrager. Vul hier alleen de gegevens in als deze zijn gewijzigd. 

 

 

Onderaan elke sectie vind je drie knoppen. 
‘Opslaan’: hiermee sla je de gegevens in deze sectie op. Overigens wordt elke 5 minuten het formulier automatisch opgeslagen. 
‘Ga verder’: hiermee sla je de gegevens in deze sectie op en ga je door naar de volgende sectie. In de laatste sectie kom je in het 
scherm, waar je het formulier kunt verzenden. 
‘Stop’: hiermee sla je de gegevens in deze sectie op en ga je naar het laatste scherm. Daar kun je aangeven of je het formulier wilt 

indienen of dat je (tijdelijk) wilt stoppen met het invullen van het formulier en op een ander moment verder wilt gaan. Je vindt het 

formulier dan terug in je ‘Inbox/takenlijst’. 
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7. In de tweede sectie vul je de werkelijke kosten in van de door jou ingediende projectaanvraag. Bijvoorbeeld in het onderstaande 

voorbeeld zie je het verantwoordingsformulier van de beweegactiviteit. In de wit gekleurde velden vul je de daadwerkelijke kosten 

in, de lichtgrijze gekleurde velden worden automatisch gevuld. Als de vraag sluit met een sterretje is het een verplichte vraag, als 

er geen kosten waren, vul dan een 0 in.    
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8. Als je alle verplichte vragen hebt ingevuld zie je bij 2.4 een totaaloverzicht. Als het bedrag bij de pijl positief is verwachten wij van 

jouw vereniging dat je het ongebruikte budget terugstort. Houd er rekening mee dat dit jaar voor de beweegactiviteiten dit bedrag 

zal worden verrekkend met het bedrag dat wij reeds aan jouw vereniging hebben overgemaakt. 
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9. In de laatste sectie onderteken je digitaal door twee vinkjes aan te klikken en op te slaan.   
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Stoppen of afsluiten 
10. Als je op ‘Stop’ hebt geklikt kom je in het eindscherm. Op dit scherm staan de vragen die verplicht zijn, maar nog niet zijn 

beantwoord. Als deze vragen niet worden getoond, dan zijn alle vragen beantwoord en dan kun je het formulier indienen door op 

‘Verzenden’ te klikken. Je kunt het formulier daarna niet meer wijzigen. 

 

 

11. Na verzending van het formulier ontvang je binnen ongeveer 10 minuten een ontvangstbevestiging per e-mail. Deze e-mail wordt 

automatisch gegenereerd. Je kunt hier niet op antwoorden. Als je vragen hebt, mail deze naar: projecten@reumanederland.nl 
 


