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1. Algemeen 

1.1 Het te subsidiëren project of wetenschappelijk onderzoek dient te passen binnen de doelstelling van 

de Stichting: 

- het ondersteunen van (preventieve) projecten gericht op kinderen van nul tot achttien jaar die 

in hun ontwikkeling zijn verstoord of bedreigd; 

- het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het zieke of bedreigde kind 

van nul tot achttien jaar. 

1.2 Aanvragen worden slechts in behandeling genomen indien daartoe via de website het betreffende 

 aanvraagformulier volledig (en onderbouwd met bijlagen) is ingediend.  

1.3 Het is niet mogelijk om te laten toetsen of een voorgenomen aanvraag voldoet aan de door de 

 Stichting gestelde voorwaarden. 

1.4 De aanvrager ontvangt een ontvangstbevestiging van de aanvraag.  

1.5 De aanvrager dient een rechtspersoon te zijn die geen commercieel doel nastreeft en geen groot 

eigen vermogen heeft. 

1.6 Aanvragen die tot 2 weken vóór de vergadering van de Stichting worden ingediend, worden op deze 

 vergadering besproken. Aanvragen die later binnenkomen worden doorgeschoven naar de 

 eerstvolgende vergadering.  

1.7 Tijdens de vergadering van de Stichting worden de aanvragen besproken. De aanvrager ontvangt na 

 de vergadering per e-mail een bevestiging van het besluit van de Stichting (zonder opgave van 

 reden). Het besluit van de Stichting kan niet ter discussie worden gesteld.   

1.8 De Stichting kan besluiten slechts een deel van de gevraagde subsidie te verlenen. Alsdan wordt de 

subsidie toegekend onder de voorwaarde dat de aanvrager het onderzoek/project volledig 

gefinancierd krijgt binnen 6 maanden na toekenning van de subsidie. Uitbetaling van de subsidie 

vindt pas plaats na bevestiging van de aanvrager (op verzoek van de Stichting onder overlegging van 

bewijsstukken) dat de gehele financiering voor het onderzoek/project rond is. 

1.9 De subsidie-toekenning vervalt indien de aanvrager niet binnen 6 maanden na de bevestiging tot 

subsidie-toekenning de gevraagde gegevens (waaronder het bankrekeningnummer waarop de 

gelden kunnen worden gestort) heeft aangeleverd. 

1.10 Het gevraagde en verstrekte subsidiebedrag dient niet gebruikt te worden voor reguliere 

exploitatiekosten. 

1.11 In geval van voortijdige beëindiging van het gesubsidieerde onderzoek/project dient terugbetaling 

van het verleende subsidiebedrag plaats te vinden. 

1.12 Door de indiening van een aanvraag verklaart de aanvrager bekend te zijn met onderhavige 

voorwaarden en deze na te leven. 

1.13 Bij niet nakoming van de gestelde voorwaarden voor subsidieverlening kan het subsidiebedrag per 

direct terug gevorderd worden. 

1.14 Bij publicaties en schriftelijke verslagen van het gesubsidieerde onderzoek/project dient 

naamsvermelding van de Stichting als subsidieverstrekker plaats te vinden. 

1.15 In beginsel kan slechts eenmalig subsidie worden aangevraagd voor een onderzoek/project. 



1.16 Het staat de Stichting vrij om van bovenstaande voorwaarden (zonder opgave van reden) af te 

wijken. 

 

2. Specifieke voorwaarden ten behoeve van projecten: 

2.1  De aanvraag betreft: 

- de zorg of behandeling van kinderen, in de leeftijd van 0-18 jaar, die in hun ontwikkeling zijn 

verstoord of bedreigd, of  

- een preventieproject m.b.t. ongezonde leefgewoontes voor kinderen in de leeftijd van 0-18 

jaar. 

2.2 Het aangevraagde project dient bij voorkeur innovatief te zijn. 

 

3. Specifieke voorwaarden ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek: 

3.1 De aanvraag betreft onderzoek ten behoeve van het zieke kind van 0-18 jaar. 

3.2 Het onderzoek dient goedgekeurd te zijn door de METC (Medisch Ethische Toetsingscommissie) 

3.3 Er dient een jaarlijks voortgangsverslag ingediend te worden bij meerjarig onderzoek. In andere 

gevallen volstaat een eindverslag. 

 

 

 

 

 

 

 


