Reglement subsidieverstrekking door STIBEMAN

1. SUBSIDIEDOELEN
1.

2.
3.

4.

Subsidies kunnen slechts worden verleend ter ondersteuning van:
a. Reiskosten voor een bezoek aan buitenlandse musea voor het bestuderen van
(type)materiaal. Eisen: (1) de persoon is tenminste 3 jaar lid van de
vereniging, (2) het bezoek mondt uit in een publicatie (en zo mogelijk een
lezing voor de NMV), (3) indien het manuscript na 3 jaar nog niet gereed is,
moet de subsidie terug worden gestort.
Maximum subsidiebedrag: € 600.
b. Studenten die aan een Nederlandse universiteit een afstudeeronderzoek doen
aan een malacologisch onderwerp, met als tegenprestatie een populaire
samenvatting van het onderzoek in Spirula of een lezing voor de NMV.
Maximum subsidiebedrag: € 200.
c. Reiskosten / onkosten (bijvoorbeeld veldwerkmaterialen zoals goede
schepnetten etc.) voor een degelijke malacologische gebiedsinventarisatie door
één of meerdere vrijwilligers die lid zijn van de NMV, dat uitmondt in een
rapport of artikel.
Maximum subsidiebedrag: € 100 per persoon en € 400 per project.
Inventarisaties die gesubsidieerd worden door of uitgevoerd worden in opdracht
van de overheid komen niet voor subsidie in aanmerking.
d. Reiskosten naar een malacologisch congres voor het houden van een
presentatie of het tonen van een poster. Eisen: (1) de persoon is tenminste 3
jaar lid van de vereniging, (2) er moet een verslag gemaakt worden voor
Spirula met daarin een aantal highlights / wetenswaardigheden van het
congres.
Maximum subsidiebedrag: € 600.
e. Kosten voor publicatie in een open access tijdschrift. Eisen: (1) de persoon is
tenminste 3 jaar lid van de vereniging, (2) het betreft een publicatie met een
malacologisch hoofdonderwerp (bijvoorbeeld taxonomisch, systematisch,
biogeografisch of ecologisch), en (3) de ondersteuning van STIBEMAN wordt
genoemd in het dankwoord.
Maximum subsidiebedrag: € 400.
f. Digitale ontsluiting van wetenschappelijk dan wel historisch relevante
malacologische informatie.
Maximum subsidiebedrag: € 500.
Algemeen geldt dat na toekenning de betreffende persoon de eerstkomende 2 jaren
geen subsidie meer kan aanvragen.
Bij de subsidie voor reiskosten hanteren wij de tarieven van 2e klas openbaar
vervoer, economy class vliegreizen en € 0,19 per autokilometer.
Daarnaast kan de totstandkoming van malacologische publicaties ondersteund
worden.
Subsidies kunnen ook worden verleend aan projecten:
a.
De uitvoering van een malacologisch project, uitmondend in een
artikel/verslag in een uitgave van de Nederlandse Malacologische Vereniging
(NMV) dan wel in enige andere met instemming van het bestuur van
STIBEMAN gekozen uitgave;
b.
Een bijzonder project van belang voor de NMV als vereniging;
c.
Een project in het belang van de malacologie in Nederland.
Na ontvangst van de projectaanvraag wordt de hoogte van het subsidiebedrag door
het STIBEMAN-bestuur bepaald.
Subsidies worden niet verleend ten behoeve van publicaties die inmiddels in druk
zijn verschenen.
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2. SUBSIDIEBUDGET
1.
2.

Het totaal van de in enig kalenderjaar toe te kennen subsidie(s) bedraagt ten
hoogste een bedrag gelijk aan 10% van het vermogen op 1 januari van dat jaar.
In het geval in enig jaar geen dan wel een geringer subsidiebedrag dan het
krachtens het eerste lid berekende bedrag is toegekend, mag het voor dat jaar
resterende bedrag worden toegevoegd aan het in het daarop volgende jaar ten
hoogste uit te keren subsidiebedrag.

3. SUBSIDIEAANVRAAG
1.
2.

3.

Een aanvraag tot het verkrijgen van subsidie dient schriftelijk bij de secretaris van
STIBEMAN te worden ingediend.
De aanvraag dient in ieder geval te bevatten:
a.
de namen en adressen van degene(n) die de publicatie verzorg(t)en dan wel
het project uitvoer(t)en;
b.
een toelichting op de aard en het doel van de publicatie of het project;
c.
een indicatie van de tijd die met de uitvoering van het project of voor het tot
stand komen van de publicatie zal zijn gemoeid;
d.
een begroting van de kosten van de publicatie/het project en de wijze waarop
gedacht wordt een en ander te financieren;
e.
indien mogelijk een aanduiding van de uitgave waarin de publicatie zal
worden opgenomen.
De secretaris kan de aanvrager(s) uitnodigen aanvullende gegevens in te sturen
indien deze naar zijn oordeel voor de beoordeling van de aanvraag wenselijk zijn.

4. BEOORDELING
1.

2.
3.

4.

Voor de toekenning van subsidie komen uitsluitend in aanmerking:
a.
personen die lid zijn van de NMV;
b.
personen, niet zijnde lid van de NMV, indien woonachtig of gevestigd in
Nederland of in het gebied van de voormalige Nederlandse Antillen;
c.
andere personen indien de aanvraag betrekking heeft op de Nederlandse
weekdierfauna.
Het bestuur toetst een aanvraag aan de in artikel 1 opgenomen doelstellingen
alsmede aan de mate waarmee de verwezenlijking ervan de uitoefening van de
malacologische wetenschap in Nederland bevordert.
Indien in enig kalenderjaar meer dan één aanvraag is ingediend en het totale
aangevraagde subsidiebedrag het ingevolge artikel 2 maximaal toe te kennen
bedrag overschrijdt beslist het bestuur op een wijze die naar zijn oordeel het beste
rekening houdt met het belang van de malacologische wetenschap in Nederland.
Het bestuur kan een aanvrager uitnodigen om de aanvraag mondeling toe te
lichten.

5. BESLISSING
1.

2.
3.

Het bestuur beslist op een aanvraag binnen zes weken nadat aan de eisen voor het
indienen ervan als bedoeld in artikel 3 is voldaan. Het bestuur kan deze termijn één
maal met een gelijke termijn verlengen. Zijn besluit daartoe deelt het bestuur de
aanvrager(s) kennis mede.
Het bestuur kan de aanvraag om subsidie afwijzen dan wel geheel of gedeeltelijk
toewijzen.
Een besluit tot afwijzing wordt de aanvrager(s) medegedeeld onder vermelding van
de gronden waarop deze berust.

2

4.
5.

Mededeling van de toekenning of afwijzing van de aanvraag geschiedt door de
voorzitter per email met cc aan de secretaris, penningmeester en overige
bestuursleden.
Aan een besluit tot toekenning van subsidie kunnen voorwaarden worden
verbonden. Een dergelijk besluit bevat in elk geval de voorwaarden dat:
a.
van de publicatie een door het bestuur te bepalen aantal exemplaren wordt
geschonken aan de handbibliotheek van de NMV;
b.
in de publicatie STIBEMAN als subsidiegever wordt vermeld;
c.
na voltooiing van de gesubsidieerde activiteit een financiële verantwoording
aan de penningmeester wordt overgelegd;
d.
niet aangesproken budgetten worden teruggestort.

Vastgesteld april 2018,
Voorzitter/ secretaris
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