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Voorwaarden aanvraag bijdrage stichting Dolfinn 
 
 

Doelgroep  
1. De bijdragen van Stichting DOLFINN zijn bedoeld voor kinderen en jongeren van 0 

tot 18 jaar. Geldend is hierbij de datum van aanvraag van een bijdrage. 
2. De aanvraag moet direct of indirect betrekking hebben op kinderen of jongeren 

met een lichamelijke en/of geestelijke beperking of chronische ziekte.  Één en 
ander moet aantoonbaar zijn d.m.v. een CIZ indicatie. 

3. De bijdragen zijn voor een persoon, een groep personen, een project of een 
eenmalige activiteit. 

4. De persoon of groep moet in- of binnen een straal van 15 kilometer om Heiloo 
wonen. Dan wel vindt de activiteit of het project  plaats binnen een straal van 15 
kilometer om Heiloo. Zie kaart………………...  

 
Wie kan een aanvraag indienen?  
De Stichting DOLFINN verstrekt bijdragen aan personen en aan organisaties.  
  
Natuurlijke personen (ouders/verzorgers van kinderen of jongeren met een lichamelijke 
en/of geestelijke beperking of chronische ziekte) kunnen in aanmerking komen voor een 
bijdrage van de Stichting DOLFINN.    
 
Bij organisaties kunnen uitsluitend niet-commerciële rechtspersonen, zoals verenigingen 
en stichtingen in aanmerking komen.  
 

Voorwaarden voor het in behandeling nemen 
De volgende aandachtspunten zijn van belang bij het indienen van de aanvraag:  

 
Algemeen 

1. De aanvrager kan alleen schriftelijk een aanvraag indienen. 
2. De aanvrager toont aan dat hij/zij voldoet aan de doelgroep. 
3. Bij projecten moet de projectomschrijving, de begroting en het dekkingsplan aan 

Stichting DOLFINN worden verstrekt. 
4. Bij projecten moet duidelijk aangegeven zijn, wat na afloop de beoogde resultaten 

van het project zijn en/of op welke wijze in de continuïteit voorzien zal worden.  
5. Stichting DOLFINN kan uitsluitend een bijdrage toekennen aan een eenmalige 

uitgave/kostenpost. Voor exploitatiekosten verstrekt de Stichting DOLFINN geen 
bijdrage.  

6. Stichting DOLFINN verstrekt bijdragen voor zowel materiële als immateriële 
zaken. 

7. Wordt de bijdrage van Stichting DOLFINN gebruikt voor dolfijntherapie dan draagt 
Stichting DOLFINN maximaal 50% van de dan geldende therapiekosten bij. 

8. De aanvrager kan maximaal één keer per kalenderjaar een bijdrage worden 
toegekend door Stichting DOLFINN. 

9. Het project moet aantoonbaar draagvlak hebben bij de doelgroep waarvoor het 
bestemd is. 
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Toezegging bijdrage 
10. Alle informatie die aan Stichting DOLFINN verstrekt wordt dient correct, volledig 

en niet misleidend te zijn. 
11. Stichting DOLFINN heeft het recht om meer informatie in te winnen als Stichting 

DOLFINN dit nodig acht. 
12. Stichting DOLFINN beoordeelt een aanvraag en zegt eventueel een bijdrage toe 

op basis van de door de aanvrager verstrekte gegevens. 
13. Als de overeenkomst door beide partijen is ondertekend en Stichting DOLFINN 

deze retour heeft ontvangen, is er sprake van een bindende afspraak.  
14. De toekenning voor een bijdrage vervalt automatisch als de Stichting DOLFINN de 

overeenkomst niet, binnen een maand na verzending, retour heeft ontvangen. 
Geldend vanaf de datum waarop de toekenningbrief is gedateerd.  

15. Stichting DOLFINN bepaalt eenzijdig welke aanvrager(s) en welk project of 
activiteit een bijdrage ontvangen. 
 

Uitzonderingen op toezegging bijdrage 
16. Stichting DOLFINN kan een donatie doen van maximaal vijfhonderd euro aan een 

aanvrager die niet kan voldoen aan de algemene voorwaarden met uitzondering 
van voorwaarden zoals omschreven in punt 4 van de doelgroep. 

17. Stichting DOLFINN behoud zich het recht om, in geval van dolfijnentherapie, de 
volledige therapiekosten te doneren. Hiervoor geldt een aanvullend criteria dat de 
ouders/verzorgers niet in staat zijn buiten hun inzet voor Stichting Dolfinn andere 
activiteiten te ontplooien voor het werven van fondsen. De ouders/verzorgers 
moeten dit aantonen. 

 
Belasting 

18. Een bijdrage van Stichting DOLFINN wordt gezien als een subsidie. Hierover hoeft 
geen btw te worden afgedragen. Btw-plichtige aanvragers dienen alle kosten 
exclusief btw op te geven. Zij kunnen de verschuldigde btw immers 
terugvorderen. Niet-btw-plichtige aanvragers kunnen de kosten inclusief btw 
opnemen in de begroting van een project. 

19. Stichting DOLFINN is, door de belastingdienst, aangewezen als een voor algemeen 
nut beogende instelling ANBI.  

 
Betaling bijdrage 

20. De bijdrage wordt binnen twee weken overgemaakt nadat Stichting Dolfinn de 
door de aanvrager ondertekende overeenkomst plus alle gevraagde stukken heeft 
ontvangen, er voldaan is aan de in de overeenkomst genoemde voorwaarden en 
de Stichting DOLFINN hiermee akkoord is. 

21. De bijdrage wordt rechtstreeks overgemaakt aan het bedrijf of de instelling waar 
de aanvrager een bijdrage voor heeft aangevraagd. (n.b. Stichting DOLFINN stort 
dus geen geld op de rekening van de aanvrager zelf) 

22. Wordt de bijdrage van Stichting DOLFINN gebruikt voor dolfijntherapie dan wordt 
de bijdrage pas uitgekeerd als kan worden aangetoond, dat het kind is toegelaten 
voor de therapie. 
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Beëindiging  
23. De bijdrage van Stichting DOLFINN wordt verleend onder voorwaarde dat de 

aanvrager de afspraken met Stichting DOLFINN op de juiste manier nakomt. 
Stichting DOLFINN kan de overeenkomst met de aanvrager – geheel of 
gedeeltelijk - beëindigen, indien er naar oordeel van Stichting DOLFINN sprake is 
van één of meerdere van onderstaande situatie(s): 
o Één of meerdere van de in de overeenkomst of algemene voorwaarden 

genoemde afspraken worden niet, niet geheel of niet langer op de juiste 
manier nagekomen door de aanvrager. 

o De middelen die Stichting DOLFINN ter beschikking heeft gesteld, geheel of 
ten dele worden gebruikt voor een ander doel dan omschreven in de 
overeenkomst. 

o Wordt er faillissement, surseance van betaling of een schuldsanering 
aangevraagd van of door de aanvrager. 

o De afgesproken activiteit of project niet of onvoldoende gerealiseerd wordt. 
Hiervan is in ieder geval sprake als: 
� Het project of de activiteit niet binnen 6maanden na aanvaarding van 

onze bijdrage is gestart. 
� Het project of de activiteit niet binnen 12 maanden na aanvaarding van 

de bijdrage is gerealiseerd. 
� De aanvrager haar activiteiten staakt. 

 
Informatieverplichting 
24. Zodra zich enige wijziging voordoet in de door de aanvrager verstrekte informatie, 

dan stelt hij/zij Stichting DOLFINN hier onmiddellijk en schriftelijk van op de 
hoogte. 

25. Na beëindiging van het project of de activiteit levert de aanvrager, ter informatie 
een beschrijving (2 x A4) en beeldmateriaal bij de Stichting DOLFINN in. Dit dient 
uiterlijk drie maanden na het plaatsvinden van het project of de activiteit bij de 
Stichting DOLFINN ingeleverd te zijn.  

 

Publiciteit 
26. Stichting Dolfinn heeft het recht om de naam van een persoon, een groep 

personen, een project of een eenmalige activiteit en de steun die zij heeft 
gegeven te vermelden en te gebruiken voor publicitaire, voorlichting- en of 
fondsenwervende activiteiten. Te denken valt aan o.a. persberichten, radio- of 
televisie-uitingen van Stichting Dolfinn, activiteiten in het kader van een 
fondsenwervende campagne, het jaarverslag, artikelen voor de nieuwsbrief van 
Stichting Dolfinn. De betrokkenen geven - desgevraagd – volledige ondersteuning 
aan bovengenoemde activiteiten door actieve medewerking aan onder meer het 
maken van publicitaire teksten, foto’s, interviews en dergelijke. In alle uitingen 
bepaalt Stichting Dolfinn de inhoud, vorm en tone of voice van de door haar 
geïnitieerde publicitaire, voorlichting- en fondsenwervinguitingen. De betrokkenen 
behouden het recht om in de conceptfase onjuiste feiten in publicitaire, 
voorlichting- en fondsenwervinguitingen te laten corrigeren. 

27. In iedere publiciteitsuiting van de betrokkenen zelf, dient melding te worden 
gedaan van de steun van Stichting DOLFINN. 
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Hoe kunt u een aanvraag indienen?  
Door een brief te sturen of mailen met daar in uw verzoek en de uitleg waarom u onze 
steun wilt ontvangen. In deze brief lezen wij ook graag over het kind waar u de aanvraag 
voor doet.  Rechtspersonen dienen als bijlage enkele officiële bescheiden toe te voegen, 
zoals een kopie van de statuten en een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel. 
Als u nog vragen heeft over aanvragen bij Stichting Dolfinn (aanvraag@dolfinn.nl) ons 
altijd mailen. U kunt uw aanvraag ook via de post verzenden naar: 
 
Stichting DOLFINN 
Haesackerlaan 53 
1851ML Heiloo  
E-mail: aanvraag@dolfinn.nl 
 
 
 
 
 
Hoe is de procedure?  
Stichting DOLFINN stuurt na ontvangst van de aanvraag een bevestiging. Soms gaat de 
ontvangstbevestiging vergezeld van een vraag om aanvullende informatie. Zolang deze 
vraag niet beantwoord is door de aanvrager, ligt de procedure stil. Indien na drie 
maanden geen reactie van de aanvrager is ontvangen, wordt de aanvraag door de 
Stichting DOLFINN als ingetrokken beschouwd. Stichting DOLFINN stuurt GEEN bericht 
hierover. 
 
Een verzoek tot bijdrage - in de vorm van een volledig ingevuld aanvraagformulier met 
bijlagen- moet minimaal twee maanden vóór aanvang van het project of activiteit door 
Stichting DOLFINN zijn ontvangen. 
 
De aanvrager ontvangt schriftelijk bericht van het besluit van het bestuur. Bij een 
toekenning worden de toekenningvoorwaarden vermeld en ontvangt men een 
overeenkomst. Deze moet worden ondertekend en geretourneerd aan Stichting 
DOLFINN.  
Is het oordeel negatief, dan ontvangt de aanvrager schriftelijk bericht waarin het besluit 
om geen financiële ondersteuning aan het voorgestelde project te verlenen, wordt 
toegelicht. Tegen een negatief besluit kan geen bezwaar of beroep worden aangetekend; 
Stichting DOLFINN is een particulier fonds. 
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Tekening 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


