STICHTING MONDIAL-APELDOORN
Platform voor ontwikkelingssamenwerking

Subsidie aanvragen bij Stichting Mondial - Apeldoorn
Soorten subsidie
Er zijn drie soorten subsidie die aangevraagd kunnen worden:
1. vaste bijdrage voor kantoorkosten e.d.; (€. 200,--)
2. subsidie voor P.R.-activiteiten van de organisatie; (max. €. 1.000,--)
3. subsidie voor een gezamenlijke activiteit. (max. €. 3.000,--)
1. Vaste bijdrage
Deze subsidie is alleen bestemd voor de kleine organisaties waarvan de jaarinkomsten
kleiner zijn dan €. 15.000,-- en is bedoeld als bijdrage voor de kleine kantoorkosten e.d.
Om voor de vaste bijdrage in aanmerking te komen dient de, door het bestuur van de
organisatie ondertekende, jaarrekening van het vóór voorgaande jaar te worden
ingediend.
(Voorbeeld: als er voor 2019 subsidie wordt aangevraagd, dan dient de jaarrekening van
2017 te worden overlegd.)
Hieruit moet blijken dat de uiteindelijke jaarinkomsten kleiner zijn dan €. 15.000,--.
De subsidieaanvraag dient vóór 1 april voorafgaande aan het subsidiejaar ingediend te
zijn. Hiervoor dient het aanvraagformulier te worden gebruikt. Het bestuur zal de
aanvragen inventariseren en de subsidies toekennen.
Voor deze subsidie hoeft geen declaratie ingediend te worden. Wel is het praktisch dat bij
de aanvraag het juiste bankrekeningnummer vermeld wordt voor de uitbetaling.
De bijdrage bedraagt €. 200,-- Dit bedrag wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en
kan worden gewijzigd.
2. Subsidie voor P.R.-activiteiten
Deze subsidie is bestemd voor alle aangesloten organisaties en bedoeld voor P.R.activiteiten van de stichting.
Onder PR-kosten wordt onder anderen verstaan de kosten voor flyers, nieuwsbrieven incl.
verzendkosten, website ontwikkeling en onderhoud, standhuur – reiskosten – materiaal
voor markten/beurzen, e.d.
Dit betekent dat algemene administratie en kantoorkosten zoals computerkosten,
telefoonkosten, kantoorbenodigdheden e.d. niet kunnen worden ingediend.
Om voor deze subsidie in aanmerking te komen dient er zowel een financiële als
inhoudelijke onderbouwing te worden gegeven. Dit dient te gebeuren door een begroting
en een inhoudelijk plan van de desbetreffende activiteit in te dienen.
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Een aantal punten die genoemd moeten worden:
 het doel van de activiteit,
 aanpak van de activiteit,
 plaats van de activiteit,
 een specificatie van de te maken kosten,
 welk bedrag de stichting zelf bekostigd,
 voor welk bedrag subsidie wordt aangevraagd.

Deze subsidieaanvraag dient vóór 1 april voorafgaande aan het subsidiejaar ingediend te
zijn. Het bestuur zal de aanvragen inventariseren en de subsidies toekennen.
De organisatie dient voor de uitbetaling van deze subsidie het declaratieformulier met de
bijbehorende (kopie) nota’s/facturen te sturen naar de penningmeester van Stichting
Mondial. Op deze declaratie dient ook het bankrekeningnummer vermeld te zijn van de
organisatie. Deze zal de subsidie daarna behandelen en uitbetalen.
De bijdrage bedraagt maximaal €. 1.000,-- . Dit bedrag wordt jaarlijks door het bestuur
vastgesteld en kan worden gewijzigd.
3. Subsidie voor gezamenlijke activiteit
Er kan ook een subsidie worden aangevraagd voor een gezamenlijke activiteit. Hier
moeten minimaal drie aangesloten organisaties aan deelnemen. Voor het verkrijgen en
afrekenen van deze subsidie gelden dezelfde regels als voor de subsidie voor P.R.activiteiten.
Het totaal budget voor gezamenlijke activiteiten is €. 3.000,-Dit bedrag wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en kan worden gewijzigd.
Wie komen er in aanmerking voor deze subsidies?
Voor bovengenoemde subsidies komen uitsluitend bij Mondial aangesloten organisaties in
aanmerking.
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