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De toekenning van financiële ondersteuning vindt plaats binnen het kader van subsidieverstrekking, zoals 
dat in de statuten en huishoudelijk reglement is vastgelegd. Zie hiervoor de website van de vereniging: 
www.vrienden-isvw.nl. 

1. Aanvragen voor ondersteuning kunnen plaatsvinden als: 
a. het gaat om ideële initiatieven op het gebied van de publieksfilosofie; 
b. die zonder externe ondersteuning niet georganiseerd kunnen worden. 
 

2. Bij aanvragen boven € 2.500, dient de jaarrekening van de 2 voorgaande jaren en de begroting van 
het jaar waarin de activiteit plaatsvindt mede ingediend te worden.  
 

3. De aanvraag en de bijlagen dienen op digitale wijze te worden verstuurd aan de secretaris van het 
bestuur van de Vrienden van de ISVW (secretaris@vrienden-isvw.nl). 
 

4. Indien de aanvraag niet voldoet aan de bij 1 genoemde criteria wordt deze aanvraag niet in 
behandeling genomen. 
 

5. Tweemaal per jaar beslist het bestuur over de subsidieaanvragen: 
a. aanvragen gedaan voor 1 maart worden tijdens de bestuursvergadering in april behandeld; 
b. aanvragen gedaan voor 1 augustus worden tijdens bestuursvergadering in september behandeld. 

 
6. Over de beslissing van het bestuur met betrekking tot de aanvraag wordt niet gecorrespondeerd. 

 
7. Door het bestuur kan een begeleidingscommissie worden ingesteld, die toezicht houdt op de 

inhoudelijk correcte invulling van het initiatief waarvoor ondersteuning verleend wordt. 
 

8. Na afloop van het initiatief moet de aanvrager een schriftelijke verantwoording afleggen, waarin 
duidelijk wordt: 

a. In hoeverre het initiatief daadwerkelijk het ideële doel heeft waargemaakt; 
b. op welke wijze het bedrag aan subsidie is ingezet. 
 

9. De penningmeester van de Vrienden van de ISVW oefent toezicht uit op de besteding van alle 
toegekende subsidies op basis van de onder 8 genoemde rapportages en rapporteert daarover aan 
het bestuur zowel qua bestedingen als resultaat. 
 

10. Indien na goedkeuring van de aanvraag er omstandigheden optreden, waardoor het initiatief niet 
meer overeenkomt met de oorspronkelijke aanvraag, dan: 
a. kan het bestuur van Vrienden van ISVW de toegekende subsidie annuleren; 
b. kan het bestuur van de Vrienden van ISVW reeds gedane betalingen terugvorderen. 
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