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Reglement subsidieverstrekking door STIBEMAN 
1. SUBSIDIEDOELEN 
1. Subsidies kunnen slechts worden verleend ter ondersteuning van 

a. een malacologische publicatie; 

b. 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; 

c. een bijzonder project van belang voor de NMV als vereniging. 

2. Subsidies worden niet verleend ten behoeve van publicaties die inmiddels in druk zijn verschenen. 

 

2. SUBSIDIEBUDGET 
1. 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. 

2. 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. Een aanvraag tot het verkrijgen van subsidie dient schriftelijk bij de secretaris van STIBEMAN te worden 

ingediend. 

2. 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. 

3. 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. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Het bestuur kan een aanvrager uitnodigen om de aanvraag mondeling toe te lichten. 

 

5. BESLISSING 
1. 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. 

2. Het bestuur kan de aanvraag om subsidie afwijzen dan wel geheel of gedeeltelijk toewijzen. 

3. Een besluit tot afwijzing wordt de aanvrager(s) medegedeeld onder vermelding van de gronden waarop deze 

berust. 

4. 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 

bibliotheek 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. 
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