PR / STIMULERINGSFONDS
Vastgesteld 10 januari 2015

Vereniging Botanisch Kunstenaars Nederland heeft per 8 november 2014 het PR / Stimuleringsfonds
opgericht met als doel het ondersteunen van projecten welke een bijdrage leveren aan de doelstelling
van de Vereniging. Het maximum te verkrijgen bedrag bedraagt € 100.- per project.
Projecten zoals cursussen, demonstraties en lezingen komen niet in aanmerking voor een bijdrage uit
het PR / Stimuleringsfonds
Criteria
Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming in de kosten dient een aanvraag ingediend te
worden welke voldoet aan de volgende criteria:
1. De aanvrager is een werkend lid van de Vereniging Botanisch Kunstenaars Nederland en is
de initiatiefnemer van het project.
2. De aanvraag betreft een project in Nederland met een duidelijk begin en eind, het resultaat is
dus concreet.
3. De aanvraag is voorzien van een beschrijving van het project met daarin o.a. de doelstelling,
beoogde kwaliteit, de begin- en einddatum van het project, een beschrijving van de locatie
(inclusief openingstijden), het aantal deelnemers (minimaal 5). In het geval van een expositie
dient de locatie minimaal 3 dagen per week toegankelijk te zijn voor het publiek.
4. De aanvraag dient een begroting van de totale kosten te bevatten en met de vermelding van
de bijdrage van de deelnemers.
5. De aanvraag dient 2 maanden voor de start van het project bij het dagelijks bestuur
(voorzitter, secretaris, penningmeester) schriftelijk te zijn ingediend (per email of post).
Indien aan bovengenoemde criteria wordt voldaan zal de aanvraag in behandeling worden genomen.
Goedkeuring
Per jaar is een vastgesteld budget beschikbaar (maximaal €300). De in behandeling genomen
aanvragen worden door het bestuur beoordeeld op de bijdrage die het project levert aan de
doelstellingen van de Vereniging en het niveau van de beoogde kwaliteit. Tevens wordt gekeken naar
de geografische spreiding, en de reikwijdte van het project (profiteert een beperkt aantal individuen of
betreft het een project dat voor iedereen of een grote groep toegankelijk is).
Het (dagelijks) bestuur moet zijn goedkeuring aan het project geven. Nadat het besluit is genomen zal
dit, binnen 2 weken, schriftelijk aan de aanvrager worden teruggekoppeld.
Honorering
De aanvrager is verantwoordelijk voor de gang van zaken van het project. Na het einde van het
project overlegt de aanvrager de totale kosten aan de penningmeester. Indien deze geen grote
afwijkingen ten opzichte van de voorgelegde begroting omvatten, zal de penningmeester overgaan
tot uitkering van het gevraagde bedrag. Bij grote afwijkingen zal het bestuur beslissen over de
hoogte van het uit te keren bedrag.

