
 

 

Richtlijn financieringsaanvraag  

• De financieringsaanvraag moet op een juiste en volledige wijze zijn ingediend. Hiervoor dient 

u gebruik te maken van het relevante formulier ((www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/media-en-

cultuur/stichting-zeggenschap-bovenvermogen-kiem). 

• De aanvraag richt zich op ten minste één van de beleids- en aandachtsvelden van de Stichting 
(zie bijlage -1- ); 

• Er is draagvlak voor het project. Dat kan blijken uit samenwerkingsverbanden met één van de 
branches van FNV Media & Cultuur en/of een samenwerkingsverband met meerdere 
branchepartners en/of brede financiële ondersteuning; 
Het verslag van de bespreking (en goedkeuring) van het project met het bestuur van een 
Branche en/of sectorraad voegt u als bijlage toe aan uw financieringsaanvraag; 

• Het project is publicitair interessant en biedt mogelijkheden om FNV Media & Cultuur en/of 
de FNV onder de aandacht te brengen; 

• Het project kent een ordentelijke begroting, een realistisch activiteitenplan en een reële 
verhouding tussen kosten en beoogd bereik. 

  

De primaire beleids- en aandachtsvelden van de Stichting 

• Versterking  algemeen sectoraal beleid (marktaandeel) Media & Cultuur; 
• Versterking  zzp-beleid (kennis/competentie ontwikkeling); 
• Bureau Naleving FNV; 
• Kaderacademie/kaderopbouw FNV; 
• Marketing en communicatie (doelgroepenbeleid en schoolvoorlichting); 
• Kennis en Sociale Innovatie (creatieve coalitie en andere nieuwe samenwerkingsverbanden); 
• Versterking positie senioren en uitkeringsgerechtigden. 

 

Weigerings- en/of afwijzingsgronden 
 

 Een aanvraag wordt niet in behandeling genomen als deze niet aan de voorgeschreven 
richtlijnen voldoet; 

 Een aanvraag wordt niet in behandeling genomen als de uitvoering van de beoogde 
activiteiten – blijkens de aanvraag – niet binnen twaalf maanden na het besluit van het 
Bestuur wordt aangevangen; 

 De aanvraag kan afgewezen worden indien de kosten onevenredig beslag leggen op het 
beschikbare Bovenvermogen van de Stichting; 

 De aanvraag kan afgewezen worden indien de aanvrager toerekenbaar tekort is geschoten in 
de nakoming van verplichtingen van een eerder door de Stichting goedgekeurd project;  

 Indien een aanvrager na een geheel of gedeeltelijk afwijzend besluit door het Bestuur een 
nieuwe aanvraag indient voor hetzelfde project, wordt deze aanvraag zonder nader 
onderzoek of advies afgewezen, tenzij gewijzigde omstandigheden of nieuwe feiten worden 
vermeld.   
 

Tussentijdse beëindiging 
 

 Het bestuur kan besluiten om een project tussentijds stop te zetten indien uit de rapportage 
blijkt dat de resultaten bij de verwachtingen achterblijven; 

 Het project/de activiteit kan tussentijds beëindigd worden indien de aanvrager niet aan de 
rapportagevoorwaarden voldoet. 

  

http://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/media-en-cultuur/stichting-zeggenschap-bovenvermogen-kiem
http://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/media-en-cultuur/stichting-zeggenschap-bovenvermogen-kiem


Procedure 

De financieringsaanvraag wordt zowel door het bestuur van Stichting Zeggenschap Bovenvermogen 
KIEM alsmede door het bestuur en het Ledenparlement van de FNV beoordeeld. Voor meer 
informatie over het besluitvormingstraject, vergaderdata, etc. kun je contact opnemen met de 
Secretaris Stichting Bovenvermogen KIEM ( bovenvermogenkiem@gmail.com ) Cees Huisers – 06-

51228214)  

 

 

 

BIJLAGE -1 

 

Beleids- en aandachtsvelden zoals opgenomen in de stichtingsakte en overeenkomst met de FNV. 

a. versterking algemeen sectoraal beleid (marktaandeel); 

b. versterking zzp-beleid (kennis/competentie ontwikkeling); 

c. Bureau Naleving; 

d. Kaderacademie / kaderopbouw; 

e. marketing en communicatie (doelgroepenbeleid en schoolvoorlichting); 

f. kennis en Sociale Innovatie (creatieve coalitie en andere nieuwe 

samenwerkingsverbanden); 

g. transitie; 

h. versterking positie senioren en uitkeringsgerechtigden; 

i. andere projecten of activiteiten waarover Stichting KIEM en FNV 

overeenstemming bereiken. 
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