
 

Procedure toekennen aanvraag Windfonds Krammer 
Nadat uw aanvraag door de eerste selectie is gekomen wordt u uitgenodigd voor een gesprek 

over uw project. Hier kunt u het doel, status en voortgang van het project toelichten. Ook de 

begroting, organisatie, financiering en risico’s komen aan de orde. Zo nodig inventariseert het 

bestuur ook ter plaatse de situatie.  

 

Als het bestuur tevreden is met uw toelichting op het project wordt uw aanvraag goedgekeurd 

en daarmee de toezegging van het gesponsorde bedrag. U kunt het project verder uitwerken. 

Houdt u daarbij rekening met de volgende procedures:  

 

1. Ten behoeve van uw definitieve begroting vraagt u in principe 3 offertes aan bij 

leveranciers van de voor het project benodigde goederen en diensten. Deze overlegt u 

ook bij de definitieve begroting.  

 

2. Voor aanvang van het project geeft u ons de laatste actuele gedetailleerde 

projectbegroting met een projectplanning. U geeft ons ook een afschrift van de 

opdrachtbevestiging en betalingsschema van uw leveranciers.  

 

3. De aanvang van het project moet bij voorkeur binnen 3 maanden van (definitieve) 

toekenning van het gesponsorde bedrag plaatsvinden. Bij geen voortgang vervalt de 

toezegging van de subsidie, bijzondere omstandigheden daargelaten, een jaar na 

toekenning. 

 

4. U benoemt voor uw project een projecteigenaar/verantwoordelijke die tevens de  

            contacten met de stichting verzorgt. 

 

5. Het bestuur verwacht een significante bijdrage van u in de financiering van het project. 

In de definitieve projectbegroting laat u ook zien hoe u de financiering van het project 

heeft geregeld. 

 

6. Gedurende het project volgt u en rapporteert u de voortgang van het project. Indien zich 

significante budgetproblemen of vertragingen voordoen rapporteert u dat aan de 

stichting. Voor projecten die wat langer duren verwachten wij ieder kwartaal een 

voortgangsrapportage met de (financiële) status.  

 

7. De bevoorschotting van de projecten door de stichting geschiedt op basis van de 

opdrachtbevestiging en de afspraken die zijn gemaakt met de leveranciers. Voor 

projecten < € 5.000,- wordt het bedrag in één keer overgemaakt.  

  



8. Voor projecten > € 5.000,- maakt de stichting bij de aanvang van het project 80% van 

het toegezegde budget over. Wij zullen de voortgang van het project monitoren met 

name op grond van uw rapportages. Na beoordeling en goedkeuring zal de slottermijn 

van 20% overgemaakt worden. In voorkomende gevallen bij projecten met een langere 

doorlooptijd kunnen nadere afspraken worden gemaakt over de voorschotten.  

 

9. Bij de realisatie van het project maakt U een slotevaluatie met de financiële 

eindafrekening. Hierbij geeft u ons ook een kopie van de facturen en de 

betalingsbewijzen.  

 

10. Bij het gerealiseerde project zorgt u voor een kennisgeving “mede mogelijk gemaakt 

door Windfonds Krammer” op een goed zichtbare plaats. Te denken valt aan een bord of 

banner.  


