Voorwaarden bij Toekenningsbrief Stichting RCOAK
Stichting RCOAK (hierna te noemen: de Stichting) zal de in de brief genoemde donatie
overmaken op het rekeningnummer van de begunstigde rechtspersoon als aan de volgende
voorwaarden is voldaan:
• Het project heeft doorgang gevonden conform het projectplan op basis waarvan de
donatie is toegekend.
• De kosten van het begunstigde project zijn gedekt.
• De Stichting heeft een kosten/baten overzicht van het project ontvangen,
ondersteund door kopieën van nota’s. In dit overzicht worden de eventuele kosten
voor professionele fondsenwerving vermeld. Dit financiële overzicht dient te zijn
ondertekend door een directie- of bestuurslid, bij de Kamer van Koophandel
geregistreerd als tekeningsbevoegd. In plaats van dit kosten/baten overzicht inclusief
kopieën van nota’s kan ook worden volstaan met een door een accountant
geparafeerd kosten/baten overzicht
• Bij het verzoek tot uitbetaling het rekeningnummer en de juiste tenaamstelling zijn
vermeld van de rekening van de aanvrager.
De toekenning is gebaseerd op de toegezonden informatie. Bij wijzigingen in het projectplan
en/of begroting behoudt deStichting zich het recht voor de toezegging in te trekken of de
donatie naar rato aan te passen. Het is daarom van belang dat de Stichting tijdig op de
hoogte wordt gesteld van aanpassingen in het projectplan.
Een voorbeeld: volgens de projectbegroting kost een project € 10.000. De donatie bedraagt
€ 5.000. Uiteindelijk bedragen de daadwerkelijke kosten € 5.000. In dat geval behoudt de
Stichting zich het recht voor de donatie naar rato terug te brengen tot € 2.500.
De begunstigde gaat akkoord met een eventuele accountantscontrole door of vanwege de
Stichting op de besteding van de toegewezen donatie. De Stichting behoudt zich het recht
voor de besteding van de donatie op doelmatigheid te (laten) onderzoeken.
Het toegekende bedrag wordt gereserveerd tot de in de toekenningsbrief genoemde uiterste
opvraagdatum. Na deze datum kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op de
toekenning tenzij een eerder schriftelijk verzoek voor uitstel van de uiterste
reserveringsdatum door de Stichting positief is beantwoord.
In principe wordt geen voorschot verstrekt. Indien het project geen doorgang kan vinden
zonder voorschot kan de Stichting op basis van schriftelijke documentatie besluiten een
voorschot te verstrekken.
In geval van surseance van betaling of faillissement van de begunstigde rechtspersoon wordt
niet tot uitbetaling overgegaan ook al is/wordt aan bovenstaande voorwaarden voldaan.
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