
 

 

Aanvraagvoorwaarden  
NTFU Verenigingsfonds 

1. Het NTFU Verenigingsfonds is bedoeld voor verenigingen die aangesloten zijn bij de NTFU. 
 

2. Het plan moet een structurele bijdrage leveren aan de vereniging over een langere periode. Het 
fonds mag niet worden aangevraagd voor een losstaande activiteit.  

 
3. De aanvrager heeft toestemming van het bestuur van zijn/haar vereniging om de aanvraag in te 

dienen.  
 

4. De NTFU stelt per jaar maximaal € 1.000,- beschikbaar per aanvraag. Op basis van het ingediende 
plan kan een gedeeltelijke of volledige toekenning van het aangevraagde bedrag worden voldaan. 
Samenwerking tussen verenigingen wordt gestimuleerd d.m.v. een extra bedrag van maximaal € 
500,-.  

 
5. De aanvrager geeft inzicht in de te realiseren acties die leiden tot het gewenste resultaat, met 

daarbij een financiële onderbouwing. De acties zijn onderdeel van een structureel beleid van de 
vereniging.   

 
6. De aanvrager stuurt aan het eind van de looptijd van het project facturen voor de gemaakte 

kosten naar de NTFU en verschaft duidelijkheid in de behaalde resultaten. Wanneer de 
eindresultaten niet overeenkomen met het voorgestelde eindresultaat, verschaft de aanvrager 
hier duidelijkheid over.  

 
7. Voorbeelden van uitgaven en vergoedingen die niet mee worden genomen met het 

Verenigingsfonds: 
 

a. Huur van de sportaccommodatie 
b. Vrijwilligersvergoeding 
c. Personeelskosten 
d. Reiskosten 
e. Kleding 
f. Inkoop toertochten en clubhuis (zoals eten en drinken) 
g. Wegbewijzering (mogelijkheid om te lenen bij de NTFU) 
h. Opleidingen (mogelijkheid bij NTFU en/of Sportakkoord) 

 
8. Het Verenigingsfonds kan het hele jaar door worden aangevraagd. De NTFU verschaft de 

vereniging duidelijkheid over de aanvraag binnen twee weken. 
 

9. De NTFU wijst aanvragen af die niet voldoen aan de voorwaarden of vraagt de vereniging om een 
nadere toelichting of om de aanvraag aan te passen.  

 
10. Wanneer de vereniging in een opvolgend jaar opnieuw een aanvraag indient, moet dit voor een 

heel nieuw project zijn of moet het een duidelijk vervolg of verbeterslag zijn op de eerdere 
aanvraag. 

 
11. De NTFU accordeert het project indien aan bovenstaande criteria wordt voldaan, mits het 

verenigingsfonds nog financiële ruimte biedt in het betreffende jaar. 


