
 

 

 
 
CRITERIA EN WERKWIJZE 
 
De werkwijze van het Dr. C.J. Vaillant Fonds kan als volgt worden 
beschreven. 

De aanvraag kan uitsluitend via de website worden ingediend en bevat een 
algemene beschrijving over de activiteiten van de aanvragende organisatie. 
Bij iedere aanvraag horen de Statuten, Uittreksel Kamer van Koophandel, 
een projectplan met het doel en uitgebreide financiële onderbouwing, met 
vermelding van het bedrag dat wordt gevraagd als ondersteuning door het 
Fonds.  

 

Criteria waaraan moet worden voldaan:  

 

- Iedere als ANBI erkende organisatie of een door de overheid erkende 
instelling zoals ziekenhuizen en scholen kan het Fonds om financiële 
ondersteuning vragen;  

- De donatie is bestemd voor een concreet uit te voeren project; - Er ligt een 
duidelijke relatie met de (geestelijke) gezondheidszorg en/of 
maatschappelijk doel;  

- Het project heeft een regionaal (zo mogelijk nationaal) karakter, waarbij 
een geografische spreiding door heel Nederland wordt nagestreefd 
aangaande de te ondersteunen projecten;  

- Alleen projecten binnen Nederland worden ondersteund, projecten in het 
Caribisch gebied ( Bonaire, St. Eustacius en Saba) worden niet 
ondersteund.  

- Het project mag nog niet gestart zijn en moet binnen één jaar na 
toekenning gerealiseerd worden;  

- Het project mag niet commercieel van aard zijn;  

- Restauraties van religieuze gebouwen, molens, kastelen en vergelijkbare 
cultuurhistorische objecten komen niet in aanmerking voor een donatie;  



 

 

 
 

 

 

- Aantoonbaar kunnen maken in een, ondertekend, financieel verslag dat 
de donatie 100% ten goede komt aan het doel van het project;  

- Er is geen limiet aan het aantal aanvragen dat men indient. Bij een 
eventueel ontoereikend beschikbaar budget kan het feit dat men al vaker 
een succesvolle aanvraag gedaan heeft, reden zijn tot een afwijzing. Elke 
aanvraag moet opnieuw voorzien van alle benodigde stukken ingediend 
worden; 

 - Er wordt maximaal 15 keer voor vergelijkbare aanvragen gedoneerd 
waarbij iedere donatie de €2.000 niet overschrijdt.  

- Personeelskosten komen niet voor donatie in aanmerking. Voor materiaal- 
en onderzoek –en montagekosten wordt wel gedoneerd;  

Bij elke aanvraag wordt er getoetst of er geen groeperingen uitgesloten 
worden. Het bestuur stelt de aanvrager schriftelijk op de hoogte van het 
besluit. In het geval van toekenning wordt de aanvrager op de hoogte 
gebracht van hetgeen door het Fonds verwacht wordt aan tegenprestatie, 
zoals dankbrieven voor de crematoria en de details van de financiële 
verantwoording. Besluiten van het bestuur tot afwijzing dan wel de hoogte 
van de donatie staan niet ter discussie. De aanvrager kan wel gewezen 
worden op eventuele punten welke hebben geleid tot afwijzing.  

 


