Voorwaarden bij toekenningsbrief Stichting RCOAK

Stichting RCOAK (hierna te noemen:RCOAK) zal de in de toekenningsbrief genoemde donatie
overmaken op het rekeningnummer van de begunstigde indien het project doorgang heeft
gevonden conform het projectplan op basis waarvan de donatie is toegekend. U dient hiervoor
digitaal een uitbetalingsverzoek inclusief verantwoording bij ons in. Uitbetalingsverzoeken per
email of per post worden niet in behandeling genomen. Op onze website www.rcoak.nl vindt u
het uitbetalingsformulier onder het hoofdstuk aanvragen,
4) na de aanvraag.
RCOAK gaat tot uitbetaling over als:
 de kosten conform de bij de aanvraag gepresenteerde begroting zijn gemaakt.
 een kosten/baten overzicht (1) van het project is bijgevoegd, waarbij de kosten en baten
naast de ingediende begroting vermeld worden zodat eenvoudig een vergelijking kan
worden gemaakt tussen begroting en daadwerkelijke kosten en baten.
 u bij dit overzicht kopieën van nota’s (2) aanlevert die samen tenminste optellen tot 75%
van de kosten van het volledige project (niet alleen het door RCOAK ondersteunde deel).
 eventuele kosten voor professionele fondsenwerving separaat en inzichtelijk zijn
vermeld.
 het kosten/batenoverzicht is ondertekend (3) door een directie- of bestuurslid, bij de
Kamer van Koophandel geregistreerd als tekeningsbevoegd.
 het volledige IBAN rekeningnummer en de juiste tenaamstelling, overeenkomstig de
tenaamstelling van de toekenningsbrief zijn vermeld (4).
Indien de verantwoording niet compleet is ontvangt u hiervan een melding. U dient dan te
controleren aan welke van de 4 vereiste bijlagen/voorwaarden uw verantwoording niet heeft
voldaan om vervolgens de verantwoording opnieuw en in z’n geheel te verzenden.
In plaats van een kosten/batenoverzicht met nota’s volstaat ook een door een accountant
geparafeerd kosten/baten overzicht of een door een accountant gecontroleerde jaarrekening.
De toekenning is gebaseerd op de door u verstrekte informatie bij de aanvraag. Bij wijzigingen in
het projectplan en/of begroting naderhand, die niet vooraf schriftelijk door ons zijn goedgekeurd,
behoudt RCOAK zich het recht voor de toezegging (gedeeltelijk) in te trekken.
In voorkomende gevallen betaalt RCOAK naar rato uit. Een voorbeeld: de toegekende donatie
van € 5.000 was bestemd voor 100 ouderen. Er doen uiteindelijk echter maar 50 ouderen mee. In
dat geval brengt RCOAK de donatie naar rato terug tot € 2.500.
Bij acceptatie van de donatie gaat u akkoord met een eventuele accountantscontrole door of
vanwege RCOAK op de besteding van de toegewezen donatie.
U bent bereid mee te werken aan een eventueel onderzoek naar de doelmatigheid en/of impact
van de donatie.
Het toegekende bedrag is opvraagbaar tot de in de toekenningsbrief genoemde
reserveringsdatum. Na deze datum kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op de
toekenning tenzij een eerder schriftelijk verzoek voor uitstel van de reserveringsdatum door
RCOAK positief is beantwoord.
In principe wordt er geen voorschot verstrekt. Indien het project geen doorgang kan vinden
zonder voorschot kan RCOAK op basis van een schriftelijk verzoek - inclusief een recent
bankafschrift met hierop vermeld het saldo - besluiten een voorschot van maximaal 50% van
de toegezegde donatie 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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