
BEOORDELINGSCRITERIA VOOR AANVRAGEN VOOR (PROJECT)SUBSIDIES

Inleiding
Hieronder worden de criteria beschreven op basis waarvan bij het bestuur van de AS Talma Stichting 
ingediende aanvragen voor een (project)subsidie kunnen worden beoordeeld. De beoordelingscriteria zijn 
direct afgeleid van de doelstelling van de Stichting. Door te werken met criteria wordt de beoordeling van 
de subsidieaanvragen meer geobjectiveerd, waardoor vooral bij negatieve besluiten een betere 
onderbouwing mogelijk is. Deze criteria vloeien direct voort uit het in de bestuursvergadering van 5 maart 
2018 besproken voorstel. De in deze vergadering aan de orde gestelde- en geaccordeerde aanpassingen 
zijn verwerkt.

De beoordelingscriteria
Mede op basis van de hiervoor gegeven doelomschrijving worden bij de beoordeling van aanvragen door 
de in artikel 2, lid 1a van onze statuten genoemde instellingen de volgende criteria gehanteerd: 

•  Het verzoek moet afkomstig zijn van een aan de Stichting Talma Zorginstellingen gelieerde      
 instelling of organisatie;

•  (Onze instellingen zijn jaren geleden opgegaan in grotere verbanden en maken daarvan thans een           
 onderdeel uit. We verstrekken nu ook subsidies aan instellingen, die samen met ''onze'' instellingen   
 onderdeel uitmaken van deze grotere ''Zorggroepen''.)
 De gevraagde subsidie moet worden aangewend voor projecten/activiteiten, die worden uitgevoerd  
 c.q. verricht ten behoeve van de in de (zorg)instellingen wonende- en verzorgde personen met het doel  
 het verblijf in de (zorg)instelling en daarbuiten te veraangenamen c.q. resulteren in kwaliteitsverbetering  
 in de zorg;

•  De aanvraag moet worden ingediend door of namens het bestuur van de (zorg)instelling of organisatie  
 en worden voorzien van een goede financiële onderbouwing. Indien de gevraagde subsidie hoger is  
 dan € 10.000,-- dient een jaarrekening te worden overlegd;

•  De gevraagde subsidie kan eveneens worden ingezet ten behoeve van in de (zorg)instellingen werkza 
 me medewerkers en vrijwilligers;

•  Er dient sprake te zijn van een goede borging van de besteding. Door middel van een schriftelijke   
 rapportage aan het bestuur dient binnen 1 jaar na het beschikbaar stellen van het subsidiebedrag   
 verantwoording te worden afgelegd;

•  De subsidie zal niet besteed kunnen worden om een (dreigend) tekort in de exploitatie van de (zorg)in 
 stelling of organisatie af te dekken;

•  Als op andere wijze, bijvoorbeeld op basis van wet- en regelgeving, subsidiëring mogelijk is, dan dient  
 eerst dat traject te worden afgelegd;

•  Het jaarlijks door het bestuur beschikbaar te stellen subsidiebudget wordt niet overschreden, tenzij het  
 bestuur anders besluit;

•  Het bestuur kan gemotiveerd besluiten tot het beschikbaar stellen van een subsidie, die niet c.q.   
 gedeeltelijk niet voldoet aan de geformuleerde criteria. Hierbij dient echter wel sprake te zijn van een te  
 subsidiëren project/activiteit, die direct c.q. indirect in verband kan worden gebracht met de doelstelling  
 van de A.S. Talma Stichting.



Aanvullende voorwaarden

1.  Aan het toekennen van een subsidie wordt de voorwaarde verbonden dat bij interne- en externe  
 presentatie van projecten/activiteiten de naam van de A.S Talma Stichting duidelijk wordt vermeld;

2.  Indien de subsidieaanvraag betrekking heeft op ''financiële steun aan bejaarde Protestantse dames  
 uit beschaafde kringen met het oog op het verkrijgen van huisvesting en oudedagsvoorziening'',  
 dan wordt deze aanvraag, binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid, in beginsel    
 gehonoreerd. (Dit vloeit direct voort uit een bepaling uit het testament van mevrouw M. van de  
 Beke Callenfels-van den Broek)

Praktische zaken

• Het bestuur stelt jaarlijks een subsidiebudget vast;

• Het bestuur bespreekt iedere vergadering de na de laatstgehouden vergadering ingediende   
 subsidieaanvragen, waarbij toetsing plaatsvindt aan de in deze notitie geformuleerde criteria;

•  Bij ''spoedeisende gevallen'' stelt het DB een advies op over het al dan niet honoreren van een   
 subsidieaanvraag. De overige bestuursleden worden via een e-mailbericht in kennis gesteld van de  
 aanvraag en het advies. Op basis van de reacties neemt het DB een besluit;

•  Wanneer in de jaarlijkse novembervergadering blijkt dat er nog financiële ruimte is om meer   
 subsidiegelden toe te kennen, zal gekeken worden naar eerder ingediende subsidieaanvragen van  
 de overige instellingen, die deel uitmaken van een rechtspersoon waar ook één of meer Talma   
 instellingen bij zijn aangesloten;

•  Van de (ook in het verleden) toegekende subsidies wordt een administratie bijgehouden. Deze   
 administratie kan worden geraadpleegd bij de beoordeling van de subsidieaanvragen om hiermee  
 een evenredige verdeling van de beschikbare middelen te realiseren.


