VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ TOEKENNINGSBESLUIT PROJECTBIJDRAGE
VAN DE STICHTING ABEL. (vastgesteld in 2004)
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Paraaf:

De bijdrage wordt toegekend op basis van de door U ingediende aanvraag en de
daarbij overgelegde bescheiden. Mocht de realisatie van het project plaatsvinden
anders dan in de aanvraag vermeld dan dient u onverwijld de stichting Abel hiervan in
kennis te stellen door middel van een gewijzigde projectomschrijving met
kostenberekening en exploitatieopzet..
De stichting zal alsdan besluiten of de projectbijdrage ook voor het gewijzigde project
kan worden verstrekt.
Indien de Stichting besluit de bijdrage niet op het gewijzigde project van toepassing te
verklaren kunt u voor het gewijzigde project een nieuwe bijdrage aanvragen. De
aanvrage dient dan wederom te worden ingediend conform de daarvoor te stellen of
gestelde richtlijnen van de Stichting.
De Stichting kan besluiten de projectbijdrage in fasen toe te kennen, afhankelijk van
de vorderingen van het project, dan wel te bevoorschotten naar gelang het project
vordert..
Mocht de projectbijdrage op basis van de nieuwe informatie niet worden verstrekt en
(een voorschot op) de bijdrage is inmiddels verstrekt dan dient u binnen twee weken
na schriftelijk bericht van de Stichting de uitbetaalde bijdrage aan ons terug te betalen.
De Stichting kan ten alle tijden van u vragen over dit project rekening en
verantwoording af te leggen. Rekening en verantwoording wordt gedaan op de wijze
en conform de voorschriften, zoals dit door de Stichting wordt verlangd. Het
verstrekken van een accountantsverklaring waaruit blijkt dat de verleende bijdrage
geheel besteed is aan het project en dat het project is uitgevoerd conform de
projectomschrijving en het daarbij aangegeven dekkingsplan behoort tot de
mogelijkheden.
Indien geen rekening en verantwoording wordt afgelegd overeenkomstig het gestelde
onder 3 of de rekening en verantwoording wordt niet ingediend binnen de door de
Stichting gestelde termijn, dan dient U binnen 14 dagen na het schriftelijk bericht van
de Stichting de verleende bijdrage, voorschot, dan wel het uitbetaalde gedeelte van de
toegezegde bijdrage te restitueren.
De Stichting kan op schriftelijk verzoek besluiten uitstel te verlenen tot het afleggen
van rekening en verantwoording. U kunt uitsluitend een beroep doen op het verleende
uitstel indien dit schriftelijk is gedaan.
Het project dient binnen 12 maanden te rekenen vanaf de datum van de brief waarin
de bijdrage is toegezegd in aanvang te zijn genomen. De Stichting kan vorderen dat U
ter zake aannemelijk maakt of bewijst dat u met het project een aanvang hebt
genomen.
Op uw verzoek kan de Stichting besluiten een langere termijn te gunnen voordat het
project in aanvang wordt genomen. Deze toestemming kan uitsluitend schriftelijk
worden verleend.
Voor zover op de verlening van de bijdrage het schenkingsrecht van toepassing is
(indien per schenker het totaal aan schenkingen over een periode van 24 maanden
meer bedraagt dan de vrijstelling; voor 2004 is de vrijstelling € 4.143,-- en u als
ontvanger niet vrijgesteld bent van het betalen van successierechten inzake het
verkrijgen van schenkingen) dient u hiervan aangifte te doen bij de Belastingdienst
Registratie/Succestie ’s-Hertogenbosch.

