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ALGEMENE VOORWAARDEN HUMANISME FONDS AMSTERDAM (HFA) 
 
Een erflater heeft een deel van zijn erfenis geschonken aan de Stichting Steunfonds 
(Praktisch) Humanisme met de opdracht dit bedrag te besteden ten behoeve van de afdeling 
Amsterdam-Amstelland van het Humanistisch Verbond. De wens van de erflater is om met dit 
bedrag het humanistisch gedachtegoed te stimuleren.  
 
Hiervoor is het Humanisme Fonds Amsterdam (hierna: het HFA) opgericht. Het HFA heeft tot 
doel een zorgvuldige en transparante besteding van deze schenking te waarborgen Het HFA 
is daarvoor op zoek naar projecten die mensen kunnen stimuleren, ondersteunen en 
faciliteren bij het ontwikkelen van zichzelf en anderen in het vinden en ontwikkelen van een 
kwaliteit van leven dat bij hen en anderen past. Of projecten waarmee maatschappelijke 
condities gerealiseerd kunnen worden, bijvoorbeeld door onderzoek, om een betere kwaliteit 
van leven te stimuleren voor specifieke doelgroepen of in het algemeen. Uitgegaan wordt van 
aansprekende projecten. Het HFA heeft een aantal criteria en voorwaarden ontwikkeld om 
inzicht te bieden in belangrijke punten voor de selectie van projecten die het humanistisch 
gedachtengoed stimuleren in de regio Amsterdam-Amstelland, het werkgebied van de 
afdeling Amsterdam. Het is niet uitputtend. 
 
Het bestuur van het HFA ziet toe op een correcte aanwending van de erfenis en op een 
correcte uitvoering van de projecten die met deze erfenis worden gefinancierd. Waar 
nodig onderneemt zij actie.  
 
U kunt een aanvraag indienen voor financiering van een project dat u zelf heeft bedacht en 
uitgewerkt en dat u zelf wilt realiseren. Ook kunt u een voorstel indienen voor een project dat 
u zelf heeft bedacht en uitgewerkt maar dat u NIET zelf wilt uitvoeren, in welk geval het HFA 
bij selectie van uw voorstel de realisatie zal organiseren.  
 
Op het indienen van ieder voorstel zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.  

 
Project 

 
1. Het project waarvoor u een voorstel indient heeft als doel om het humanistisch 

gedachtegoed op verrassende, vernieuwende wijze en met een impact zichtbaar en 
voelbaar te maken in de samenleving van Amsterdam.   

 
2. Het project vindt plaats in de regio Amsterdam-Amstelland of heeft haar primaire effect 

in deze regio. 
 

3. Het project is nieuw en niet eerder ingebracht bij het Humanistisch Verbond Landelijk 
of Humanistisch Verbond Amsterdam-Amstelland of heeft een zeer grote impact.  
 

4. De uitvoering van een project start niet vóór 1 april 2017.  
 

5. Iedereen kan een voorstel voor een project indienen. Politieke partijen zijn uitgesloten 
van deelname. 
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6. Projecten ten behoeve van de verwerving of huur van vastgoed komen niet in 

aanmerking voor een financiële bijdrage van het HFA.  
 

7. Personeelskosten komen slechts in aanmerking voor zover strikt noodzakelijk voor de 
realisatie van het project. Deze kosten dienen in verhouding te staan tot de totale 
kosten en de inkomsten van het project. 

 
8. Uw voorstel moet voldoen aan de overige criteria en voorwaarden zoals omschreven 

op de website bij het tabblad indienen (eisen projectplan) en het tabblad beoordelen 
(criteria en voorwaarden). 

 
9. Voorstellen moeten op 30 september 2016 zijn ingediend via het voor u toepasselijke 

indienformulier, te vinden onder het tabblad indienen op de website.  
 

10. De selectie van de ingediende voorstellen vindt plaats door het HFA via de op de 
website beschreven procedure (tabblad beoordelen), waarbij zij het advies zal 
meenemen van een adviescommissie, bestaande uit onafhankelijke deskundigen. De 
selectie wordt besproken met het Steunfonds Praktisch Humanisme. 
 

11. De mogelijkheid bestaat dat u om aanvullende informatie of een toelichting wordt 
gevraagd, waarbij het HFA zal bepalen binnen welke termijn zij deze informatie of 
toelichting dient te ontvangen. 

 
12. Op 2 januari 2017 maakt het HFA bekend welke voorstellen doorgaan naar de 

adviescommissie. Zij publiceert dit op de website. 
 

13. Op 1 april 2017 maakt het HFA bekend welke voorstellen in aanmerking komen voor 
uitvoering met financiële steun van het HFA.  

 
14. Het HFA behoudt zich het recht voor om voorstellen niet in behandeling te nemen.  

 
15. Het HFA is geheel autonoom in de selectie van de voorstellen. Over de uitslag kan niet 

worden gecorrespondeerd.  
 

16. Bekendmakingen vinden plaats op de website van het HFA.  
 

17. De artikelen 18a t/m 18m gelden slechts als u een voortel indient dat u zelf wilt 
uitvoeren: 

 
Algemeen 

 
a. Indien uw aanvraag in aanmerking komt voor financiering van het HFA, zal 

tussen het HFA en u een overeenkomst worden opgesteld waarin eventuele 
nadere voorwaarden staan opgenomen. Pas nadat deze overeenkomst door 
zowel het HFA als u zijn ondertekend, is sprake van een geldige overeenkomst 
en is het HFA gehouden tot uitkering van het toegekende bedrag uit het HFA 
conform de daartoe afgesproken fasen.   
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Uitkering 
 

b. Het HFA behoudt zich het recht voor om een bedrag toe te kennen dat lager is 
dan u in de aanvraag heeft vermeld.  

 
c. Het HFA kan besluiten het toegezegde bedrag naar eigen inzicht aan te 

passen als het project wijzigt. 
 

d. Het HFA krijgt per fase een verantwoording van onder meer de besteding van 
de voor die fase voorgefinancierde gelden, de realisatie van het projectplan in 
relatie tot de planning en de (tussen)resultaten. 
 

e. De door het HFA toegekende bedragen, worden per vooraf overeengekomen 
fasen overgemaakt op een speciaal daarvoor door u te openen bankrekening. 
Dat gebeurt na een akkoord van HFA met de voorgaande fase. Deze 
bankrekening zal uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van het project 
waarvoor het bedrag is toegekend.  
 
Verantwoording 
 

f. Bij toekenning dient u een correcte (financiële) administratie bij te houden, 
toegankelijk voor de accountant.  
 

g. Op verzoek van het HFA verschaft u een overzicht van de uitgaven en 
inkomsten en alle door het HFA verzochte documenten.  
 

h. Uiterlijk vier maanden na afloop van het project dient u een verklaring af te 
geven waaruit blijkt dat u het aan u uitgekeerde bedrag uit het HFA heeft 
besteed op de overeengekomen wijze. Indien het uitgekeerde bedrag hoger is 
dan EUR 50.000, dient de verklaring afkomstig te zijn van een onafhankelijke 
accountant.  

 
i. Het HFA heeft het recht om na realisering van het project maar ook tussentijds 

uw administratie te laten controleren door een accountant. 
 

j. Indien het HFA aan u een bedrag heeft toegekend, maar u zich naar het 
oordeel van het HFA niet houdt aan de voorwaarden die zijn verbonden aan de 
uitkering, heeft het HFA het recht om aanvullende voorwaarden te stellen, 
verdere uitkering te staken en/of reeds ontvangen uitkeringen terug te 
vorderen.  
 
Publiciteit 
 

k. Bij uitkering van een bedrag uit het HFA zal u zich actief inspannen om 
bekendheid aan het project te geven. In de communicatie over het project zal 
steeds de volgende vermelding plaatsvinden: “Mogelijk gemaakt door een 
bijdrage uit het Humanisme Fonds Amsterdam van het Humanistisch Verbond 
Amsterdam Amstelland”.  
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Overige bepalingen 
 

l. Eventuele wijzigingen in uw (rechts)positie en alle overige wijzigingen die van 
invloed kunnen zijn op u, de aanvraag, het project, de uitvoering van het 
project, (de besteding van) de ontvangen en nog te ontvangen bedragen, voor 
zover dit relevant kan zijn voor het HFA, dienen direct aan het HFA te worden 
gecommuniceerd. Bij het in gebreke blijven bij het verstrekken van deze 
informatie, staat het het HFA vrij om aanvullende voorwaarden te verbinden 
aan (het recht op) de uitkering, verdere uitkering te staken en/of reeds 
ontvangen uitkeringen terug te vorderen. 

 
18. De artikelen 19a t/m 19c gelden slechts als u een voortel indient dat u niet zelf 

wilt uitvoeren: 
 

a. Indien het HFA besluit uw voorstel uit te (laten) voeren, staat het het HFA vrij 
om dat naar geheel eigen inzicht te (laten) doen.  

 
b. Bij realisatie van uw voorstel, zal het HFA u vermelden als degene die het 

voorstel heeft aangedragen, tenzij u verzoekt uw naam niet vermelden, in welk 
geval het HFA uw naam in toekomstige uitingen achterwege zal laten. 

 
19. Met het indienen van uw voorstel, doet u afstand van al uw eigendoms- en andere 

rechten, waaronder enige aanspraak op vergoeding in verband met (de realisatie van) 
het voorstel, tenzij anders overeen gekomen. 
 

20. U verklaart dat de door u verstrekte informatie volledig, juist en niet misleidend is en 
dat (de beschrijving van) het project geen inbreuk maakt op de intellectuele 
eigendoms- of andere rechten van derden en dat het u vrij staat om uw voorstel in te 
dienen.  

 
21. De aansprakelijkheid van het HFA, het Humanistisch Verbond en het Steunfonds is 

uitgesloten. U vrijwaart het HFA, het Humanistisch Verbond en het Steunfonds tegen 
claims van derden. 

 
22. Nederlands recht is van toepassing. De rechter te Amsterdam is exclusief bevoegd om 

van geschillen kennis te nemen.  
 
 
 
Getekend,  
 
Amsterdam, 24 juni 2016 
 
 

 
 
Voorzitter Humanistisch Verbond Amsterdam Amstelland (HVAA) 
Voorzitter Humanisme Fonds Amsterdam (HFA) 


