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Voorwaarden voor aanvraag van financiële steun vanuit het Wim Ruitenbeek Fonds 
 
 

1) In de aanvraag moet aangegeven zijn: 
 
a) De contactgegevens van de aanvrager. 
b) Het onderwerp van het project. 
c) Het belang van het project. 
d) De vorm van het project (boek, publicatie enz.) 
e) Een begroting voor het project, waarin is aangegeven wat de totale kosten zullen zijn en 

welk deel daarvan men zou willen financieren met een bijdrage uit het WRF en welke 
andere financieringsbronnen ook een rol zullen spelen 

f) Wat er gebeurt t.a.v. de verleende subsidie in geval er winst gemaakt wordt op het 
project. 
 
 

2) De aanvrager geeft: 
 
a) Een jaarlijkse voortgangsrapportage tijdens het verloop van het project. 
b) Een financiële verantwoording binnen 1 jaar na afronding van het project. 
c) Een garantie tot teruggaaf van het hele bedrag als het bedoelde project om wat voor 

reden dan ook niet doorgaat. 
 

Behandeling aanvraag 
 
Op basis van de ontvangen aanvragen, doet het bestuur van het WRF in de eerstvolgende 
ledenvergadering van de vereniging SVN* een beargumenteerd voorstel aan de leden voor de 
verdeling van het beschikbare geld over de verschillende aanvragen. Daarin zijn het belang van 
de voorgenomen publicatie en de eraan verbonden kosten tegen elkaar afgewogen. Het bestuur 
heeft daarbij de mogelijkheid voor te stellen in een bepaald jaar geen of slechts een deel van het 
beschikbare geld voor publicaties ter beschikking te stellen. Als de ledenvergadering daarmee 
akkoord gaat, vloeit dat geld terug naar het rentedragend kapitaal. 
De algemene ledenvergadering neemt bij meerderheid van stemmen een beslissing op basis van 
het voorstel van het bestuur en kan daar wijzigingen in aanbrengen. Als de stemmen staken, 
wordt het voorstel van het bestuur uitgevoerd. Van de eventuele winst die een betreffende 
subsidieaanvrager heeft verkregen door de uitgave en/of activiteit dient naar rato een bedrag te 
worden teruggestort aan het WRF. 
 
 
* Per jaar worden er twee ledenvergaderingen gehouden, in maart en november. Voor de 
vergadering maart moet de aanvraag zijn ingediend in januari- en voor de vergadering november 
in de maand augustus. 
 


