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Stichting Fonds 1999 (hierna Fonds 1999) verstrekt financiële bijdragen aan projecten die aan één of
meerdere van de kernwaarden van Fonds 1999 voldoen: het brengen van vrolijkheid, het leveren van
een positieve bijdrage aan de samenleving en het verzorgen, bewaren en doorgeven van cultuur en
natuur aan volgende generaties. Educatie in de ruimste zin van het woord is een belangrijk
uitgangspunt bij de keuze van projecten. Omdat mensen die bereid zijn hun hele leven te blijven leren
en die open staan voor nieuwe ideeën en invloeden een goede samenleving stimuleren en positief
kunnen beïnvloeden. Belangrijke criteria, naast aansluiting bij onze kernwaarden, zijn passie,
ondernemerschap, een deskundige en gedreven organisatie en competent management. Fonds 1999
is neutraal en distantieert zich van iedere politieke of religieuze uitlating van welke aard dan ook. Het
bestuur van Fonds 1999 kiest zelf de projecten die het wil ondersteunen. Een aanvraag indienen is niet
mogelijk. Zowel eenmalige als meerjarige projecten kunnen worden ondersteund.
Fonds 1999 is een aanzwengelfonds: het Fonds wil het verschil maken om andere donoren over de
streep te trekken. Anderzijds zijn de toezeggingen van andere externe donateurs een voorwaarde voor
een eventuele toezegging door het Fonds 1999.
Indien aan een project van een organisatie een financiële bijdrage wordt toegekend, wordt door
Fonds1999 een toezeggingsbrief opgesteld, ondertekend door de voorzitter en de penningmeester. In
de toezeggingsbrief staan eventuele aanvullende voorwaarden en de eisen die aan de verantwoording
worden gesteld, nader gespecificeerd. De brief en de algemene voorwaarden vormen tezamen de, op
de toezegging toepasselijke, voorwaarden.
1. De financiële bijdrage van Fonds 1999 is gebaseerd op de, van de aanvragende organisatie (hierna
aanvrager), ontvangen gegevens, in het bijzonder het projectplan en de projectbegroting met
dekkingsplan, met een overzicht van aanvullende financiering van vermogensfondsen in cash (niet
zijnde sponsoring in natura, crowd funding, donaties van jaardonateurs en particulieren en opbrengsten
van merchandising).
2. De bijdrage van Fonds 1999 bestaat uit een gift. De toezegging wordt door Fonds 1999 verleend
onder voorwaarde van een volledige nakoming door de aanvrager van de, met Fonds 1999 gemaakte
afspraken, met inbegrip van deze algemene voorwaarden.
3. Pas als de toezeggingsbrief door Fonds 1999 en de aanvrager is ondertekend en Fonds 1999 de
door beide partijen getekende brief retour heeft ontvangen, is sprake van een bindende afspraak. De
toezeggingsbrief moet ondertekend zijn door een daartoe bevoegd vertegenwoordiger van de
aanvrager, zoals blijkt uit een bijgevoegd recent uittreksel van de Kamer van Koophandel.
4. De aanvrager dient Fonds 1999 tijdig op de hoogte te stellen van wijzigingen in de organisatie, de
projectopzet, de begroting, het dekkingsplan, de begin- en einddatum van het project en andere
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omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de financiële bijdrage, alsmede op de
voortgang van het project.
5. Het toegezegde bedrag is inclusief eventueel door de aanvrager verschuldigde (schenkings)rechten
of andere fiscale heffingen zoals BTW.
6. De aanvrager mag zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Fonds 1999 aan derden overdragen.
7. Indien de totale kosten van het project lager uitvallen dan de totale kosten die door de aanvrager
voor het desbetreffende project zijn begroot, dan is de aanvrager gehouden het overschot, naar rato
van het door Fonds 1999 uitgekeerde bedrag, per omgaande terug te betalen.
8. Indien het project geen doorgang vindt is de aanvrager gehouden het bedrag van de door Fonds
1999 beschikbaar gestelde bijdrage volledig terug te betalen.
9. Fonds 1999 behoudt zich het recht voor de toezegging in te trekken of de hoogte daarvan aan te
passen, wanneer:
a. naar het oordeel van Fonds 1999 niet, niet geheel of niet langer sprake is van een juiste nakoming
door de aanvrager van de afspraken. Hieronder wordt mede verstaan strijdigheid met de kernwaarden
en het neutrale karakter van het Fonds 1999, zoals bijvoorbeeld politieke uitlatingen van de aanvrager;
b. naar het oordeel van Fonds 1999 geen, of onvoldoende, verwezenlijking van het project plaatsvindt
of heeft plaatsgevonden;
c. de door Fonds 1999 ter beschikking gestelde financiële bijdrage naar het oordeel van Fonds 1999
niet, of niet volledig, benodigd is;
d. faillissement of surseance van betaling of een schuldsanering wordt aangevraagd van de aanvrager,
dan wel beslag wordt gelegd op een belangrijk gedeelte van de activa van de aanvrager;
e. Fonds 1999 met de door de aanvrager ingediende documenten als genoemd bij 1. niet instemt;
f. de projectopzet wijzigt en Fonds 1999 met een wijziging van de projectopzet niet instemt;
g. Fonds 1999, na de aanvrager hiervoor in gebreke te hebben gesteld, geen financiële verantwoording
van de aanvrager heeft ontvangen;
h. het project niet binnen de in de toezeggingsbrief gestelde termijn is gestart;
i. het project niet binnen twee jaar na aanvaarding van de toezegging is gerealiseerd (tenzij verlenging
is toegezegd).
In de onder a. t/m i. genoemde gevallen kan door Fonds 1999 gehele of gedeeltelijke restitutie van
eventueel uitbetaalde bedragen van het reeds betaalde bedrag worden verlangd.
10. De betaling van de financiële bijdrage is als volgt: 90% bij de start van het project en 10% bij
ontvangst en goedkeuring van de evaluatie en financiële verantwoording.
Fonds 1999 gaat tot betaling over, als de aanvrager een betalingsverzoek stuurt. Aanvrager stuurt een
eerste betalingsverzoek als het beoogde project definitief doorgaat. Fonds1999 zal de bijdrage
overmaken, als het bij het eerste betalingsverzoek, een overzicht ontvangt van de wijze waarop het
project gefinancierd is, alsmede een bevestiging dat de beoogde kosten daadwerkelijk door de
aanvrager zijn gemaakt of zullen worden gemaakt (kopie factuur/orderbevestiging/voortgangsverslag).
De aanvrager stuurt deze gegevens digitaal, onder vermelding van het rekeningnummer waarnaar het
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toegezegde bedrag kan worden overgemaakt. Aanvrager stuurt een tweede betalingsverzoek als de
evaluatie en financiële verantwoording zoals hierna beschreven bij 11. door Fonds 1999 zijn
goedgekeurd.
11. Om de voortgang van het gefinancierde project te kunnen beoordelen, is de aanvrager verplicht om
na voltooiing van het project een inhoudelijke en financiële evaluatie van het project toe te zenden. De
aanvrager dient aan het einde van het project een overzicht te geven van de begrote en werkelijke
kosten en inkomsten. Bij grote afwijkingen tussen de begroting en realisatie dient een toelichting
gegeven te worden. Deze evaluatie dient te worden toegezonden binnen drie maanden na afronding
van het project. Fonds 1999 ontvangt tevens een digitaal exemplaar van het door het bestuur van de
aanvrager vastgestelde jaarstukken met betrekking tot het voorgaande boekjaar.
Bij meerjarige projecten dient de aanvrager binnen drie maanden na afronding van elk projectjaar een
tussentijdse evaluatie toe te zenden. Bij meerjarige projecten kunnen de vervolgbetalingen worden
stopgezet, indien de tussentijdse evaluatie onvoldoende vertrouwen geeft dat de aanvrager de
oorspronkelijke doelstellingen haalt binnen de afgesproken termijn.
12. Fonds 1999 heeft het recht om een register accountant / onderzoeker bij de aanvrager aan te
stellen tot het verkrijgen van inzicht in de wijze van besteding en de aanwending van de toegezegde
gelden.
13. Het is aanvrager niet toegestaan informatie over Fonds 1999 en/of over de inhoud van
correspondentie, gesprekken, e-mails etc. met Fonds 1999 openbaar te maken.
14. Logo vermelding door de aanvrager op eigen publicaties is slechts toegestaan indien Fonds 1999
voorafgaand aan iedere publicatie schriftelijk of per e-mail toestemming hiervoor heeft gegeven. Dit
geldt ook voor vermeldingen in jaarverslagen en begrotingen waar andere donoren kennis van kunnen
nemen.
15. In uw eigen persuitingen of vermeldingen dient u de naam van Fonds 1999 als volgt te hanteren:
Fonds 1999.
16. Fonds 1999 is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van of verband houdt met het
project van de aanvrager of de financiële bijdrage, tenzij de schade het rechtstreekse gevolg is van
opzet of grove schuld van Fonds 1999. Aanvrager vrijwaart Fonds 1999 van aanspraken van derden
tot vergoeding van dergelijke schade.
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