ALGEMENE SUBSIDIEVOORWAARDEN
VAN DE STICHTING SOCIAAL FONDS BAKKERSBEDRIJF
Artikel 1.1
a. De stichting: de stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf te Tilburg
b. Subsidie: door de stichting toegekende subsidie
c. De verzoeker: de persoon of organisatie die een subsidieverzoek heeft ingediend
Artikel 1.2
De stichting geeft subsidies die passen binnen de bestedingsdoelen. De stichting bekijkt of een
subsidieverzoek hieraan voldoet en kan niet tot het geven van een subsidie worden gedwongen.
Indien de stichting in een eerder of een ander geval subsidie heeft gegeven betekent dat niet dat de
verzoeker automatisch recht heeft op subsidie.
Artikel 1.3
De stichting geeft subsidie onder de voorwaarde(n) van deze algemene subsidievoorwaarden en
mogelijke bijzondere voorwaarden en vermeldt dat in het schriftelijk subsidiebesluit. De verzoeker
volgt de voorwaarden stipt op.
Artikel 2.1 Tijdstip van indienen
Een subsidieverzoek wordt schriftelijk en voorafgaand aan de voorgenomen activiteiten of het
(meerderjarig) project, waarvoor subsidie wordt aangevraagd, ingediend.
Artikel 2.2 Vermelding informatie in het verzoek
a. Het doel van de activiteiten en de werkwijze; bij deelname aan een cursus: informatie over de
inhoud van de cursus;
b. Startdatum en (geschatte) looptijd;
c. Uitvoerende personen c.q. organisatie;
d. Opgave van de kosten onderverdeeld in:
1. Voorbereidende kosten
2. Tarieven, mensdagen, uren e.d.
3. Werkzaamheden van anderen
4. Inschatting beschikbaarheid en geldbehoefte, een en ander met bewijsstukken (offertes)
e. Organisatie waar verzoeker als werkgever of werknemer werkzaam is.
Uitgangspunt is dat de subsidie wordt aangevraagd met bedragen exclusief btw, indien de
activiteiten van de aanvrager belast zijn en de betaalde btw kan worden teruggevraagd.
Artikel 2.3
De stichting heeft het recht om meer relevante informatie van de verzoeker op te vragen.
Artikel 3.1
De stichting kan de verzoeker instructies geven en vragen om een gespecificeerde begroting met een
toelichting over de besteding van de subsidie.
Artikel 3.2
De stichting kan de verzoeker vragen om (tussentijdse) overzichten, waarin naast de begrote cijfers
de (tussentijdse) uitgaven zijn verwerkt.
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Artikel 3.3
De verzoeker meldt onmiddellijk en gemotiveerd alle hogere uitgaven (op onderdelen) van de in de
subsidiebegroting vermelde bedragen.
Artikel 3.4
De stichting kan de verzoeker vragen om een uitgebreide schriftelijke rapportage van de/het
gesubsidieerde activiteiten/project en het resultaat daarvan. De stichting mag de rapportage
(informatie) en resultaten ten dienste stellen aan de gehele bakkerijsector.
Artikel 3.5
De subsidie ma uitsluitend, en volledig, worden gebruikt voor de activiteit/ het project en/of binnen
de periode waarvoor de subsidie is gegeven.
Artikel 3.6
De verzoeker meldt f ook aan andere organisaties om subsidie is gevraagd. De stichting kan in dat
geval aanleiding zien om een eerder genomen subsidiebesluit te wijzigen of in te treken.
Artikel 3.7
Indien de stichting van mening is dat niet of niet langer wordt voldaan aan de algemene/bijzondere
subsidievoorwaarden, kan de stichting besluiten het eerder genomen subsidiebesluit te wijzigen of in
te trekken.
Artikel 3.8
Intellectuele eigendomsrechten op resultaten van gesubsidieerde activiteiten en projecten komen
volledig toe aan de stichting.
Artikel 4.1 Uitkering subsidie
Uitbetaling van een toegekende subsidie vindt, onder aftrek van betaalde voorschotten, plaats
vinnen 1 maand nadat de stichting het subsidiebedrag definitief heeft vastgesteld.
Artikel 4.2
De stichting keert de subsidie uit wanneer verzoeker aan alle algemene en bijzondere
subsidievoorwaarden heeft voldaan. De stichting kan verzoeker vragen om binnen een aangegeven
termijn de volgende informatie te vertrekken:
a. aan verzoeker gerichte facturen
b. bewijs van betaling van die facturen
c. behaalde diploma’s of certificaten, of ander bewijs van deelname;
d. een accountantsverklaring van een registeraccountant of accountantsadministratieconsulent met
certificerende bevoegdheid, waarin wordt verklaard:
1. in welke mate verzoeker kosten heeft gemaakt die vallen binnen het kader van de
subsidietoezegging,
2. welk bestedingsdoel van toepassing is en
3. waarin wordt verklaard dat verzoeker aan alle algemene en bijzondere subsidievoorwaarden
heeft voldaan.
Artikel 4.3
De stichting kan onder voorwaarden aan de verzoeker voorschotten op de subsidie uitbetalen.
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Artikel 4.4
Uitbetaalde voorschotten die -int totaal- het definitief vastgestelde subsidiebedrag te boven gaat
dient te worden terugbetaald.
Artikel 4.5
De stichting kan een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de subsidie opeisen wanneer na het
vaststellen van het subsidiebedrag blijkt dat verzoeker toch niet aan alle voorwaarden heeft voldaan.
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