
Vragen voor initiatiefnemers/aanvragers i.v.m. uitstel of annulering 
van reeds gehonoreerde projecten en initiatieven
Deze vragenlijst kunt u gebruiken voor uw verzoek aan Fonds 21, VSB Fonds, VandenEnde Foundation en 
Prins Bernhard Cultuurfonds.

Bent u van plan het project (kies a, b, c of d):

te realiseren (conform oorspronkelijke planning & begroting);

deels te annuleren c.q. deels in aangepaste vorm te laten plaatsvinden OF
geheel te annuleren;

uit te stellen naar een later moment.
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Volg de reguliere wijze voor verantwoording of uitbetaling bij het betreffende Fonds.

• Geef een (korte) inhoudelijke toelichting op de mate waarin de doelstellingen uit het 
oorspronkelijke projectplan zijn gerealiseerd. En geef antwoord op de volgende vragen: 

• Wat zijn/waren de opties en consequenties van een eventuele verplaatsing?
• Is er tijdig gestopt met het aangaan van verplichtingen?

• Verstrek een financiële verantwoording, in een duidelijk gespecificeerd overzicht van de 
werkelijk gemaakte kosten en inkomsten (in kolommen geplaatst naast de eerder 
ingediende begroting en dekkingsplan), waaruit blijkt:

• hoe de oorspronkelijke begroting zich verhoudt tot de werkelijk gemaakte en/of 
resterende kosten c.q. welke in de begroting opgenomen bedragen niet zijn besteed; 
• welke dekking (baten) is/kan worden gerealiseerd;
• de mate waarin kosten voor inzet van betrokken personen (met name zzp’ers) 
oorspronkelijk gehonoreerd zouden worden, versus de mate waarin dat in 
werkelijkheid is/wordt gerealiseerd;
• welke eventuele extra kosten er als gevolg van annulering zijn, die niet waren 
begroot. 

• Geef aan welke draagkracht uw organisatie zelf heeft om (een deel van) de schade op 
te vangen;
• Vermeld het bedrag aan gewenste financiële steun van het betreffende Fonds dat 
resteert.

• Indien bekend, geef aan wat de nieuwe datum (en locatie) wordt;
• Verstrek een aangepaste begroting en dekkingsplan;
• Maak duidelijk welke eventuele extra kosten er als gevolg van het uitstel zijn, die niet 
waren begroot.

Indien u reeds een voorschot heeft ontvangen (zo niet, dan kunt u deze vraag overslaan), wat is 
voor u van toepassing? (kies a, b of c):

Het voorschot wordt geheel teruggestort;
Het voorschot wordt deels teruggestort. Geef een korte toelichting;
Er is behoefte aan uitbetaling van het restant van het reeds toegekende bedrag. Geef een 
korte toelichting.
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Heeft u verder nog vragen of opmerkingen die van belang kunnen zijn?


