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REGELING ACTIVITEITENFONDS HUMANISTISCH VERBOND (ingangsdatum 1 januari 2016) 

 

Een HV-afdeling waarbij de voorgenomen activiteiten niet of onvoldoende te financieren zijn 

vanuit de afdelingsbegroting, kan met ingang van 1 januari 2016 een beroep doen op de 

Regeling Activiteitenfonds (voorheen de Stimuleringsregeling Activiteiten).  

Het Activiteitenfonds stelt afdelingen in staat activiteiten te organiseren die aansluiten bij 

inhoudelijke HV thema’s en die toegankelijk en aantrekkelijk zijn voor leden en geïnteresseerden. 

 

1 Voorwaarden 

1.1 Als indiener komen in aanmerking: 

 Een afdeling waarbij de voorgenomen activiteiten niet of onvoldoende te financieren zijn 

vanuit de afdelingsbegroting. De toekenning vindt plaats op basis van de begroting. 

 Minimaal drie leden op een gebied waar geen afdeling actief is.  

Een van de leden beheert de financiën (van het project) en fungeert als aanspreekpunt voor 

het landelijk bureau. 

 Een afdelingsoverstijgend initiatief. 

 

1.2 De activiteiten dienen HV-activiteiten te betreffen en aan te sluiten bij inhoudelijke HV 

thema’s. De inhoud kan betrekking hebben op: 

 Thema’s uit het betreffende meerjarenprogramma van het Humanistisch Verbond.  

 Overige actuele maatschappelijke thema’s, die aansluiten bij het humanistisch 

gedachtengoed. 

 (Uitgangspunten van) het humanistische gedachtengoed.  

 

1.3 De activiteiten dienen toegankelijk en aantrekkelijk te zijn voor leden en geïnteresseerden, 

wat tot uiting komt in de beschrijving van de aard van de activiteit (soort en omvang), locatie 

(geschikt voor de betreffende activiteit), publiciteit (gedegen aandacht voor pr en communicatie) 

en benadering van nieuwe en niet-leden (laagdrempeligheid, uitnodigend).  

 

2 Budget 

Het budget beschikbaar vanuit het Activiteitenfonds komt voort uit het surplus van vermogens 

van afdelingen en een jaarlijkse bijdrage van 3% van de totale ledencontributie. 

Jaarlijks kan het landelijk bureau voor maximaal € 30.000,00 een beroep doen op het fonds voor 

landelijk dekkend aanbod.  
  

3 Aanvraag 

Een aanvraag kan schriftelijk of via e-mail ingediend worden en kan betrekking hebben op het 

huidige en het volgende kalenderjaar.  De behandelingstermijn is één maand, bijzondere 

omstandigheden voorbehouden. 
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4 Beoordeling  

Tot een bedrag van € 1.000,00 per activiteit of cluster van activiteiten vindt geen inhoudelijke 

toetsing plaats door het landelijk bureau. De inhoudelijke toets aan HV-beleid en afspraken vindt 

door het afdelingsbestuur of binnen het ledeninitiatief plaats.  

 

Bedragen hoger dan € 1.000,00 zullen beoordeeld worden op basis van criteria genoemd in 1.2 

en 1.3 door het landelijk bureau.  

De directeur brengt twee keer per jaar verslag uit van de aanvragen aan het hoofdbestuur. De 

aanvrager ontvangt via e-mail bericht van de beoordeling.  

 

5 Uitkering 

Definitieve uitkering vindt in de regel plaats na beëindiging van de activiteit(en). Er is echter een 

voorschot mogelijk. Hierover maakt het landelijk bureau afspraken met de afdeling en/of leden. 

Er vindt een eindafrekening plaats, na afloop van het project. 

 

6 Verantwoording 

Verantwoording door de afdeling of het ledeninitiatief geschiedt na beëindiging van het project.  

Indien de verantwoording plaatsvindt via een jaarverslag en jaarrekening, is geen aparte 

verantwoording nodig. 

 

 

Contactgegevens/postadres:  

Humanistisch Verbond 

Afdeling Vereniging en Activiteiten 

Postbus 75490 

1070 AL Amsterdam 

020 - 521 90 00 

regio@humanistischverbond.nl 

 


