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Titel:   
 
 

SUBSIDIEVOORWAARDEN MIND FONDS PSYCHISCHE GEZONDHEID 
 
Deze subsidievoorwaarden zijn van toepassing op het project waaraan onder bovengenoemd 
projectnummer een subsidie is toegekend door MIND Fonds Psychische Gezondheid. In de bijgaande 
brief treft u de argumentatie van het Fonds.  
  
De subsidievoorwaarden bestaan uit vier delen: Aanvullend, Algemeen, Financieel en Publiciteit. Wij 
verzoeken u de subsidievoorwaarden nauwgezet door te nemen en ondertekend aan ons te 
retourneren. 
 

 
Aanvullend 
 
Naast de algemene subsidievoorwaarden kan het Fonds bij uw project aanvullende 
subsidievoorwaarden stellen. Deze aanvullende subsidievoorwaarden worden toegelicht in de 
begeleidende brief. Voor uw project zijn de volgende aanvullende subsidievoorwaarden van toepassing: 
1.  
 
 
Algemeen 
 
MIND Fonds Psychische Gezondheid stelt de subsidie beschikbaar in het vertrouwen dat een aanvrager 
het project uitvoert conform het plan dat bij het Fonds is ingediend. De algemene bepalingen hebben 
betrekking op de status van de toezegging, de uitvoering van het project en het eindresultaat.  
 
1. De subsidietoezegging is slechts geldig, wanneer u zich bereid verklaart de navolgende 

subsidievoorwaarden ten volle te aanvaarden. Als bewijs van deze aanvaarding dient u een 
exemplaar van de voorwaarden, rechtsgeldig ondertekend, binnen vier weken aan het bureau van 
MIND Fonds Psychische Gezondheid terug te zenden. 

 
2. De toezegging is slechts geldig en zal slechts worden uitbetaald wanneer ten genoegen van  MIND 

Fonds Psychische Gezondheid is voldaan aan de subsidievoorwaarden. Wanneer dit niet het geval 
is, houdt het Fonds zich het recht voor de toezegging in te trekken of naar een lager bedrag bij te 
stellen. 

 
3. Indien aan de subsidie bijzondere of aanvullende subsidievoorwaarden worden verbonden, staan 

deze geformuleerd in de toezeggingsbrief. U dient de bijzondere of aanvullende 
subsidievoorwaarden gelijktijdig in een aanvullende verklaring expliciet te aanvaarden. 

 
4. MIND Fonds Psychische Gezondheid stelt over het algemeen deelsubsidies beschikbaar. De 

subsidietoezegging van het Fonds is slechts geldig wanneer u aantoont dat de begroting van het 
totale project gedekt is (via aanvullende eigen bijdragen of bijdragen van derden bijvoorbeeld). 
Voorafgaand aan de start van het project dient u het Fonds op de hoogte te stellen van het 
definitieve dekkingsplan van het project.  

 
5. Het project dient uiterlijk zes maanden na de subsidietoezegging van start te zijn gegaan. In 

bijzondere gevallen kan deze termijn worden verlengd. In dat geval dient u binnen voornoemde 
termijn aannemelijk te maken dat er omstandigheden zijn waardoor een start binnen zes maanden 
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onmogelijk is. Van de werkelijke startdatum dient u MIND Fonds Psychische Gezondheid schriftelijk 
te berichten. 

 
6. De subsidie mag slechts worden aangewend voor het in de aanvraag genoemde doel, conform de 

in de aanvraag opgenomen begroting en aanpak, tenzij in de subsidietoezegging anders wordt 
bepaald. U dient MIND Fonds Psychische Gezondheid onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen 
wanneer u het voornemen hebt tot een wijziging van het projectplan. Het Fonds bericht u binnen 
een redelijke termijn of het Fonds al dan niet akkoord gaat.  

 

7. Indien het project een looptijd heeft van meer dan één kalenderjaar, dient u vanaf de startdatum 
iedere 12 maanden een tussentijdse rapportage in te dienen. MIND Fonds Psychische Gezondheid 
zendt u een formulier toe dat u binnen 4 weken dient te retourneren.  

 
8. De eindrapportage van het project geeft een duidelijk inzicht in de mate waarin de doelstellingen 

zijn gerealiseerd en in de aard en omvang van de activiteiten die tijdens de looptijd van het project 
zijn ontplooid. De rapportage moet een vergelijking bevatten van de voorgenomen en gerealiseerde 
activiteiten. Ook dient u te beschrijven wat de maatschappelijke impact van deze activiteiten is. U 
dient de eindrapportage van het project binnen drie maanden na afloop van het project ter 
beschikking te stellen aan MIND Fonds Psychische Gezondheid. Indien het project wordt afgesloten 
met publicaties, artikelen, filmproducties of andere concrete producten, dan dient één 
bewijsexemplaar hiervan bij het Fonds te worden ingediend. Indien het Fonds meerdere exemplaren 
wenst, dan zal dit met u worden overlegd.  

 
 
Financieel 

 
MIND Fonds Psychische Gezondheid stelt de subsidie beschikbaar in het vertrouwen dat een aanvrager 
borg staat voor een deugdelijke financiële afwikkeling van het project. De financiële 
subsidievoorwaarden hebben betrekking op de toetsing aan de hand van de begroting van het project, 
uitbetalingen en einddeclaraties. 
 
9. U dient er voor te zorgen dat de financiële administratie op overzichtelijke en doelmatige wijze wordt 

gevoerd en dat de baten en lasten van het project expliciet uit de administratie blijken. 
 
10. U verbindt zich om aan het bureau van MIND Fonds Psychische Gezondheid op eerste verzoek 

inzage te geven in de financiële bescheiden die betrekking hebben op het project en met name ook 
om rekeningen en afschriften daarvan te verstrekken.  

 
11. Indien de subsidietoezegging meer dan €10.000,-- bedraagt, kan door MIND Fonds Psychische 

Gezondheid als verantwoording van de besteding een accountantsverklaring worden gevraagd. De 
kosten verbonden aan een accountantsverklaring dienen door uzelf te worden betaald en mogen 
niet ten laste van het project gebracht worden. 

 
12. Indien de subsidietoekenning (mede) betrekking heeft op de aanstelling van personeel, dienen 

looptijd en omvang van die aanstelling in de te sluiten overeenkomst zodanig te worden beperkt dat 
de uit de overeenkomst voortvloeiende kosten uit de subsidie, c.q. het voor personele kosten 
bestemde gedeelte daarvan, geheel kunnen worden bekostigd. Hiervan zijn uitgezonderd 
overeenkomsten waarvoor uit andere bronnen aantoonbaar voldoende middelen beschikbaar zijn 
om de meerdere kosten te financieren. MIND Fonds Psychische Gezondheid is niet aansprakelijk 
voor de financiële consequenties van handelen in strijd met deze voorwaarde. 

 
13. U kunt een verzoek om een voorschot of tussentijdse declaratie indienen. Een verzoek om 

uitbetaling van een voorschot of een tussentijdse declaratie kan slechts schriftelijk worden gedaan, 
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waarbij u duidelijk de noodzaak tot en de hoogte van het bedrag motiveert. Dit verzoek dient 
vergezeld te worden door bewijsstukken zoals een kostenoverzicht en/of orderbevestiging van 
reeds aangegane verplichtingen. In het geval van personeelskosten dient er een 
urenverantwoording te worden overlegd. De laatste 20% van het toegezegde bedrag wordt pas 
verstrekt na afronding van het project.  

 
14. Zolang het project waar de subsidietoezegging betrekking op heeft nog niet gestart is, vindt geen 

uitbetaling of bevoorschotting plaats. 
 
15. Indien de verstrekte voorschotten hoger mochten zijn dan de definitieve subsidie, zal het teveel 

ontvangen bedrag onverwijld aan MIND Fonds Psychische Gezondheid moeten worden 
terugbetaald. 

 
16. Het project kan financieel worden afgerond indien MIND Fonds Psychische Gezondheid in bezit is 

van een rapportage, bewijsexemplaar en een einddeclaratie. Bij de einddeclaratie dient een 
overzicht te gaan van de kosten en baten die op het project betrekking hebben. Wanneer de 
subsidietoezegging het karakter van een deelbijdrage heeft, dient u desalniettemin een overzicht te 
geven van de kosten en baten van het totale project. De bewijsstukken dienen te worden 
bijgevoegd. Vervolgens stelt het Fonds de definitieve hoogte van het subsidie vast en zal de 
eindafrekening plaatsvinden. 

 
17. De subsidietoezegging geldt als een percentage van de werkelijke uitgaven of tekorten. Indien in 

de subsidietoezegging geen percentage wordt genoemd, geldt als zodanig de verhouding tussen 
het geraamde en het toegekende bedrag. De subsidie wordt definitief vastgesteld nadat de 
werkelijke kosten bekend zijn. Indien de werkelijke uitgaven of tekorten lager zijn dan geraamd, 
wordt de subsidie naar evenredigheid verminderd. Overschrijding van het door MIND Fonds 
Psychische Gezondheid toegekende bedrag is nimmer voor rekening van het Fonds. 

 
18. MIND Fonds Psychische Gezondheid gaat ervan uit dat de verstrekte subsidie geen vergoeding 

vormt voor een aan haar verrichtte prestatie, waardoor de onderhavige subsidie niet is onderworpen 
aan btw-heffing. Indien de Belastingdienst zich evenwel onverhoopt op het standpunt mocht stellen 
dat wel sprake is van een prestatie voor de btw, kunt u deze verschuldigde btw niet alsnog bij het 
Fonds declareren.  

 
19. In sommige gevallen komt het voor dat de eindproducten van het project tegen commerciële prijs 

verkocht worden. In dat geval beschouwt MIND Fonds Psychische Gezondheid de subsidie als een 
voorfinanciering en wil het Fonds maximaal het door het Fonds toegezegde en uitgekeerde bedrag 
terugontvangen. Op het moment dat verkoop van commerciële producten zich voor gaat doen, dient 
u contact op te nemen met het Fonds zodat dienaangaande een overeenkomst kan worden 
afgesloten. 

 
 
Publiciteit 
 
Publiciteit over een door MIND Fonds Psychische Gezondheid mede gefinancierd project is van belang 
voor een aanvrager, maar evenzeer voor het Fonds. Bekendheid van MIND Fonds Psychische 
Gezondheid bij een breder publiek versterkt de positie van het Fonds als charitatieve organisatie en 
rechtvaardigt haar subsidieverstrekking. Verspreiding van de resultaten kan bijdragen aan verbetering 
van de geestelijke gezondheidszorg in brede zin en is daarmee in het algemeen belang. De 
inspanningsverplichtingen omtrent publiciteit hebben betrekking op de naamsvermelding van MIND 
Fonds Psychische Gezondheid als subsidieverstrekker in het onderhavige project, de publiciteit die uit 
een project kan voortvloeien, alsmede de implementatie van de resultaten.  
 



   
 

 
Pagina 4 van 5 Subsidievoorwaarden MIND Fonds Psychische Gezondheid    

20. U dient ons op de hoogte te houden van uw inspanningen om publiciteit te verwerven voor het door 
MIND Fonds Psychische Gezondheid gesubsidieerde project. Komt er een persbericht dan stellen 
wij op prijs dat MIND Fonds Psychische Gezondheid daarin als medefinancier wordt vermeld. U 
wordt daarbij verzocht een publiciteitsmoment van tevoren te melden en een kopie van elke 
publiciteitsuiting als bewijsexemplaar aan het Fonds te verstrekken. 

 
21. In de uitingsvormen van het door MIND Fonds Psychische Gezondheid gesubsidieerde project, 

zoals een folder, brochure, publicatie, advertentie, film, video, presentatie, website, app e.d. stellen 
wij op prijs dat het logo van MIND Fonds Psychische Gezondheid wordt opgenomen en de zin: “dit 
project/onderzoek (of deze folder, brochure, film, video, website etc.) is financieel (mede) mogelijk 
gemaakt door MIND Fonds Psychische Gezondheid te Amersfoort”. Voor Engelstalige publicaties 

luidt de naam ‘MIND Netherlands’. Het beeldmateriaal is te verkrijgen bij het secretariaat van het 
Fonds. Bij een website en app stellen wij het op prijs  dat een link wordt aangebracht naar de website 
van MIND Fonds Psychische Gezondheid (www.psychischegezondheid.nl). 

 
22. Wij stellen op prijs dat het logo van MIND Fonds Psychische Gezondheid duidelijk zichtbaar en 

leesbaar zijn. Bij een folder, brochure, publicatie of website verzoeken wij u een concept te 
overleggen van de wijze waarop u de naam en het logo van MIND Fonds Psychische Gezondheid 
gaat vermelden. Het concept dient zodanig te zijn vormgegeven dat het Fonds zich erin kan vinden. 

 
23. U krijgt de naam en het logo van MIND Fonds Psychische Gezondheid in licentie uitsluitend voor 

het hiervoor beschreven gebruik en doeleinden bij het project. 
 
24. U geeft uw naam of merk in licentie aan het Fonds uitsluitend om het project te vermelden in 

publicitaire uitingen van het Fonds, zoals het jaarverslag, de nieuwsbrief en de website.  
 
25. Wanneer het Fonds een beroep op u doet, dient u bereid te zijn om in samenwerking met het Fonds 

publiciteit aan het project te geven. 
 

26. MIND Fonds Psychische Gezondheid kan een verzoek doen om een korte samenvatting van het 
project in begrijpelijk Nederlands. Daarin dienen de resultaten en de betekenis van de resultaten 
van het project voor de verbetering van de geestelijke volksgezondheid vermeld te worden. U dient 
deze samenvatting binnen vier weken na het verzoek te overleggen en geeft daarbij MIND Fonds 
Psychische Gezondheid toestemming om deze samenvatting te gebruiken bij publicitaire uitingen 
van het Fonds. 

 
 
Tenslotte 
 
27. Indien door of namens u onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt, ongeacht of het daarbij 

gaat om inhoudelijke of financiële gegevens, behoudt MIND Fonds Psychische Gezondheid zich 
het recht voor de subsidie in te trekken, te wijzigen dan wel terug te vorderen.  

 
28. U vrijwaart MIND Fonds Psychische Gezondheid voor aanspraken van derden ter zake van alle 

schade die zij lijden ten gevolge van de verrichte activiteiten en de daarmee samenhangende door 
of vanwege de aanvrager verspreide publicaties. 

 
29. MIND Fonds Psychische Gezondheid kan van de voorgaande bepalingen afwijken, indien daar 

dringende redenen voor zijn of indien een stringente toepassing van deze bepalingen tot kennelijke 
onbillijkheden zou leiden. 

 
 
 

http://www.psychischegezondheid.nl/


   
 

 
Pagina 5 van 5 Subsidievoorwaarden MIND Fonds Psychische Gezondheid    

Bovenstaande voorwaarden worden door/namens begunstigde aanvaard:  
 
 
 

Plaats: ............................................. Datum:......................................................... 
 
Naam:  ............................................. 
 
Functie:  ............................................. 
 
Handtekening:.............................................. 
 
 


