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BIJDRAGEVOORWAARDEN 

 
 

DEFINITIES 
1. a. Toekenningsbrief: de brief waarin de Marthas Talent Foundation haar Bijdrage aan de 

Begunstigde kenbaar maakt. 
b. Bijdragevoorwaarden: de algemene voorwaarden die de Marthas Talent Foundation 

verbindt aan de toekenning van de Bijdrage 
c. Marthas Talent Foundation: de stichting Marthas Talent Foundation gevestigd te Amsterdam. 
d. Begunstigde: de persoon of organisatie aan wie door de Marthas Talent Foundation de 

Bijdrage is toegekend. 
e. Bijdrage: de bijdrage die door de Marthas Talent Foundation aan de Begunstigde is 

toegekend voor het Doel. 
f. Doel: het project, de activiteit of de opleiding waarvoor de Marthas Talent Foundation zijn 

Bijdrage heeft toegekend. 
g. Begroting: de opstelling van de kosten van het Doel waarvoor de Bijdrage is toegekend. 

 
ALGEMENE BEPALINGEN 
2. Deze Bijdragevoorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Toekenningsbrief. 

 
3. De Begunstigde is gehouden om de Bijdrage, op basis van de projectopzet en Begroting, aan te 

wenden voor het Doel waarvoor de Bijdrage is toegekend. 
 

4. De Bijdrage van de Marthas Talent Foundation is gebaseerd op de veronderstelling van de 
juistheid en volledigheid van de door de Begunstigde vóór toekenning verstrekte gegevens. 
Wijzigingen in de opzet van het Doel, het tijdschema of de Begroting dienen steeds tijdig te worden 
gemeld en behoeven de schriftelijke instemming van de Marthas Talent Foundation. 

 
5. De Bijdrage en de daar aan verbonden rechten mogen zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de Marthas Talent Foundation niet aan derden worden overgedragen. 
 

FINANCIËLE BEPALINGEN 
6. Indien van toepassing geschiedt betaling van de Bijdrage  volgens het aan de 

Toekenningsbrief gehechte betalingsschema. 
 

7. De Bijdrage is inclusief de eventueel door de Begunstigde daarover verschuldigde 
belastingen of leges. Indien blijkt dat de Begunstigde meer belasting of leges is verschuldigd 
dan eerder voorzien, kan de Begunstigde dit niet bij de Marthas Talent Foundation verhalen. 

 
8. Als bij de realisering van het Doel blijkt dat de kosten hoger uitvallen dan opgenomen in de 

Begroting, kan de Begunstigde geen aanspraak maken op een verhoging van de Bijdrage van de 
Marthas Talent Foundation. Van de Begunstigde wordt in dat geval verlangd om ten genoegen van 
de Marthas Talent Foundation aan te tonen dat de verhoging van de kosten deugdelijk gefinancierd 
is en de voortgang van het Doel is gewaarborgd.  
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9. Als bij afronding van het Doel blijkt dat de totale kosten lager zijn dan is opgenomen in de 
Begroting, kan de Marthas Talent Foundation de Bijdrage naar beneden bijstellen. 

 
VERANTWOORDING 
10. Na afronding van het Doel dient de Marthas Talent Foundation van de Begunstigde een 

inhoudelijk verslag over het project en een financiële afrekening te ontvangen. 
 

Het inhoudelijk verslag dient een korte beschrijving te bevatten van de wijze waarop het Doel is 
gerealiseerd. Tevens dient te worden aangegeven of het Doel is gerealiseerd conform de 
oorspronkelijke opzet ervan. Indien van toepassing, moet tenslotte melding worden gemaakt van het 
aantal bezoekers of kijkers en moeten kopieën worden meegestuurd van recensies en reacties in de 
geschreven pers, radio en/of televisie. 

 
Indien de Bijdrage is toegekend ter financiering van een studie of opleiding, levert de Begunstigde 
een overzicht van de studieresultaten in. 

 
De financiële afrekening dient een gespecificeerde opstelling te zijn van alle gerealiseerde 
inkomsten en uitgaven met betrekking tot het Doel. Significante afwijkingen ten opzichte van de 
Begroting moeten worden toegelicht. Indien het een Bijdrage t.b.v. een leerling of student betreft 
dient deze opstelling voor zover mogelijk onderbouwd te worden d.m.v. facturen en/of bonnen. 

 
Indien de Bijdrage van de Marthas Talent Foundation € 25.000 of meer bedraagt, dient deze 
financiële afrekening vergezeld te gaan van een verklaring van een Accountant-Administratie 
Consulent (AA) of een Register Accountant (RA), waaruit blijkt dat de door de Marthas Talent 
Foundation verstrekte bijdrage daadwerkelijk is besteed aan het Doel. Van deze bepaling kan in de 
Toekenningsbrief worden afgeweken. 

 
11. In het geval waarin de Bijdrage zich over meerdere jaren of over verschillende projectonderdelen 

uitstrekt, is de Begunstigde gehouden om na voltooiing van een projectonderdeel of na afloop van 
een begrotingsjaar, het bestuur van de Marthas Talent Foundation tussentijds verslag te doen van 
de inhoudelijke en financiële resultaten. 
 
Het bestuur van de Marthas Talent Foundation behoudt zich het recht voor om op grond van dit 
tussentijds verslag de voortgang van het Doel te toetsen aan de oorspronkelijke aanvraag. Deze 
toetsing kan leiden tot een neerwaartse bijstelling van de Bijdrage of zelfs tot intrekking daarvan. 

 
12. De Marthas Talent Foundation heeft het recht om zich, in overleg met de Begunstigde, tussentijds 

op de hoogte te stellen van de voortgang van het Doel. In het bijzonder heeft de Marthas Talent 
Foundation het recht om een door haar aan te wijzen vertegenwoordiger een onderzoek te laten 
uitvoeren naar de financiële administratie die samenhangt met het Doel waarvoor de Bijdrage is 
verleend. 

 
De Begunstigde verklaart hierbij in te stemmen met een dergelijk onderzoek en hieraan ook alle 
gevraagde medewerking te verlenen. De resultaten van een dergelijk onderzoek zijn uitsluitend 
bestemd voor de Marthas Talent Foundation, die instaat voor de volledig vertrouwelijke behandeling 
hiervan. 
 

INTREKKING 
13. De Marthas Talent Foundation is gerechtigd de Bijdrage in te trekken en reeds gedane 

betalingen als onverschuldigd terug te vorderen in de navolgende gevallen: 
a. Indien blijkt dat de Begunstigde aan de Marthas Talent Foundation onjuiste of onvolledige 

gegevens over zichzelf of het Doel heeft verstrekt. 
b. Indien de opzet van het Doel is gewijzigd zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de Marthas Talent Foundation. 



 

3 

 
 
 

c. Indien de Begroting van het Doel wordt overschreden zonder de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de Marthas Talent Foundation. 

d. Indien de Begunstigde een door de Marthas Talent Foundation medegefinancierde studie in 
binnen- of buitenland voortijdig beëindigt. 

e. Indien de Begunstigde niet in staat is om het Doel te voltooien binnen het 
overeengekomen tijdschema. 

f. Indien de Begunstigde de termijnen overschrijdt zoals die zijn vastgelegd in de 
Toekenningsbrief. 

g. Indien de Begunstigde in staat van faillissement verkeert, surséance van betaling aanvraagt, een 
besluit tot opheffing neemt of, in het geval de Begunstigde een natuurlijke persoon is, deze een 
schuldsanering aanvraagt of handelingsonbekwaam wordt verklaard. 

h. Indien de voor de uitvoering van het Doel verantwoordelijke persoon overlijdt of anderszins 
niet in staat is het Doel te voltooien overeenkomstig de oorspronkelijke opzet van het Doel. 

i. Indien de Begunstigde geen gespecificeerde opstelling als afrekening zoals omschreven in artikel 
10, ter beschikking stelt aan de Marthas Talent Foundation. 

 
PUBLICITEIT EN COMMUNICATIE 
14. Tenzij anders overeengekomen, dient op alle uitingen van het Doel de betrokkenheid van de 

Marthas Talent Foundation nadrukkelijk vermeld te worden op een per uiting vooraf overeen te 
komen wijze. De Marthas Talent Foundation ontvangt van elke uiting afzonderlijk een 
bewijsexemplaar. Dit geldt niet voor een Bijdrage t.b.v. individuele leerlingen of studenten. 

 
15. Het is de Marthas Talent Foundation te allen tijde toegestaan om zijn Bijdrage kenbaar te maken in 

eigen publicaties, dan wel in publicaties van derden, daaronder begrepen gedrukte pers, via radio en 
televisie of elektronisch, zoals het internet. De Marthas Talent Foundation is daarbij gerechtigd om 
hiervoor de (merk)naam, het logo en andere afbeeldingen van de Begunstigde en/of het Doel te 
gebruiken die door Begunstigde voor dit doel vrij van rechten aan de Marthas Talent Foundation 
beschikbaar worden gesteld. Dit geldt niet voor een Bijdrage t.b.v. individuele leerlingen of 
studenten.  
 
De Marthas Talent Foundation heeft eveneens het recht om, in overleg met de Begunstigde, 
beeldopnamen te (laten) maken van het Doel en daarbij betrokken personen en het opgenomen 
materiaal te bewerken en vertonen in het kader van de publieke presentatie van de activiteiten van 
de Marthas Talent Foundation. Dit geldt niet voor een Bijdrage t.b.v. individuele leerlingen of 
studenten. 

 
16. Het is de Begunstigde – buiten hetgeen hiervoor is bepaald in artikel 14 – niet toegestaan om de 

naam en/of het logo van de Marthas Talent Foundation te gebruiken zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de Marthas Talent Foundation. 

 
WIJZIGINGEN 
17. Eventuele wijzigingen in de voorwaarden waaronder de Bijdrage is toegekend, zijn pas van kracht 

indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door zowel de Marthas Talent Foundation als de 
Begunstigde voor akkoord zijn getekend. 

 
JURISDICTIE 
18. Op de Bijdrage en deze Bijdragevoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele 

geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam. 
 


