
MTF integriteitsbeleid  

Integriteit toekenningen 

MTF verleent financiële steun aan individuele leerlingen, studenten en alumni van het LMIPA en aan projecten 

voor deze doelgroepen. Door hun financieel afhankelijke positie zouden zij geconfronteerd kunnen worden 

met ongewenst gedrag. De aanvraagprocedure en de toekenning is derhalve zodanig vormgegeven dat geen 

enkel bestuurslid of betrokkene bij het MTF alleen kan beslissen over toekenningen van aanvragen. In de 

aanvraag- en toekenningsprocedure wordt contact tussen bestuur en aanvrager zoveel mogelijk vermeden 

zoals hieronder duidelijk wordt; 

1. Alleen aanvragen via het formulier op de website worden in behandeling genomen. 

2. Ouders van leerlingen in de vooropleiding dienen voordat de aanvraag in behandeling wordt genomen 

eerst ondersteuning te vragen bij Stichting Leergeld of het plaatselijke Jeugdfonds voor Cultuur en 

Sport. Deze beoordelen de aanvragers op hun financiële draagkracht en kennen op basis daarvan al 

dan niet een bijdrage toe. Daarna gaat de aanvraag naar de Algemene Commissie van LMIPA voor 

advies. Als de aanvraag door genoemde stichtingen is gehonoreerd vult het bestuur van MTF een 

eventueel resterend bedrag in principe aan. Afgewezen aanvragen worden opnieuw beoordeeld op 

bijzondere omstandigheden door de Algemene Commissie. 

3. Leerlingen die geen aanvraag kunnen indienen bij genoemde stichtingen, bijvoorbeeld omdat hun 

woongemeente niet over een dergelijke stichting beschikt, slaan deze eerste stap over. De aanvraag 

gaat direct door naar de Algemene Commissie. 

4. MBO-leerlingen moeten eerst een aanvraag indienen bij het Hindrik Schollemafonds. Bij afwijzing of 

slechts gedeeltelijke honorering gaat de aanvraag verder in behandeling voor advies van Algemene 

Commissie. 

5. Dit geldt ook voor projecten van leerlingen en/of studenten of alumni. Aanvragen hiervoor gaan direct 

naar de Algemene Commissie voor advies. 

6. De Algemene Commissie van het LMIPA bestaat uit de onderwijsleiders van de verschillende 

afdelingen van LMIPA. Zij kennen de betreffende leerlingen, studenten en alumni. Deze commissie 

brengt een advies uit aan het bestuur van MTF. 

7. Er is alleen schriftelijk contact tussen aanvragers en bestuur. Bij project aanvragen kunnen de 

aanvragers zo nodig hun aanvraag tijdens de bestuursvergadering toelichten. 

8. Op basis van het advies van de Algemene Commissie neemt het bestuur met algemene stemmen een 

definitief besluit over de aanvraag. Hoger beroep is niet mogelijk. 

9. Uitbetaling van gelden gebeurt alleen na akkoord per email van alle vier bestuursleden. 

Deze procedure beperkt maximaal het risico op ongewenst gedrag door bestuursleden of medewerkers van 

MTF. Er is geen meldingsprocedure, maar als ongepast gedrag van een bestuurslid ter ore komt, zal dit in de 

vergadering worden besproken en kan dit het einde van het bestuurslidmaatschap van betreffende persoon 

betekenen. 

Integriteit ontvangen gelden 

1. MTF accepteert alleen ongelabelde donaties (d.w.z. geen sponsoring) en subsidies. 

2. MTF accepteert geen gelden waarvan de herkomst een dubieuze achtergrond heeft. 

Integriteit financieel beheer 

1. Alle uitgaven door MTF moeten door alle bestuursleden via de email goedgekeurd worden. 

2. De jaarrekening wordt opgesteld door een externe accountant die hierover een 

samenstellingsverklaring afgeeft. 


