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1. Introductie 
 

Doel  
Het doel van de subsidie voor patiëntenverenigingen is om bij te dragen aan het verbeteren van 
voorlichting, lotgenotencontact of belangenbehartiging van de patiënt met spijsverteringsziekte en 
zijn/haar omgeving. Een belangrijke voorwaarde is dat het project een gezamenlijk belang dient voor 
zowel de Maag Lever Darm Stichting als de patiëntenvereniging.  
 

Wie kan subsidie aanvragen?  
Het aanvragen van een subsidie staat open voor Nederlandse patiëntenverenigingen die zich inzetten 
voor patiënten met een spijsverteringsziekte.  
 

Eisen waaraan de aanvraag dient te voldoen  
- Het project heeft een duidelijk einddoel waarmee een concreet probleem wordt aangepakt  
- De resultaten van het project leveren directe winst op voor de patiënt.  
 

Wat bieden wij?  
Het maximale subsidiebedrag per patiëntenvereniging per jaar bedraagt €5.000.  
 

2. Indienen projectaanvraag  
Een patiëntenvereniging kan op ieder moment van het jaar een aanvraagformulier indienen. Het 
aanvraagformulier is beschikbaar op de website van de Maag Lever Darm Stichting. Het formulier dient 
voorzien te zijn van digitale handtekeningen. De digitale versie kunt u verzenden naar research@mlds.nl 
(in Word formaat).  
 

3. Processtappen 
De aanmelding wordt door de Maag Lever Darm Stichting beoordeeld op onderstaande criteria:  
• passend binnen de strategie van de Maag Lever Darm Stichting  
• passend bij behoefte van patiënten en zorgprofessionals  
• kwaliteit van de projectopzet  
• realistisch budget  
• realistische planning  
• bestaan van eventueel concurrerende projecten  
 
Het streven is om de aanvrager binnen 4 á 6 weken te berichten over het wel of niet toekennen van de 
subsidie. Na toekenning wordt een overeenkomst opgesteld waarin onder andere het toegekende 
subsidiebedrag en het evaluatiemoment worden vastgelegd. Deze overeenkomst wordt ondertekend 
door de directeur van de Maag Lever Darm Stichting en de projectleider of andere hiertoe bevoegde 
medewerker van de patiëntenvereniging. Idealiter start het project direct na toekenning van de subsidie.  
 

4. Algemene subsidievoorwaarden 
Algemeen  
Onderstaande subsidievoorwaarden voor projecten van de Maag Lever Darm Stichting zijn van kracht 
sinds 1 januari 2019. Bij het niet naleven van deze voorwaarden of de geldende wettelijke regels behoudt 
de Maag Lever Darm Stichting zich het recht voor te allen tijde de subsidietoekenning te beëindigen of 
op te schorten. Dit betekent dat de betaling kan worden stopgezet of dat de al betaalde subsidie kan 
worden teruggevorderd.  
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Verantwoordelijkheid  
De projectleider is en blijft de verantwoordelijke persoon voor het goede verloop van een project. De 
projectleider is verplicht het project uit te voeren conform de aanvraag. Indien er wijzigingen aangebracht 
worden in het projectplan, dient hiervoor van te voren toestemming aan de Maag Lever Darm Stichting 
gevraagd te worden. Tevens is de projectleider verplicht de Maag Lever Darm Stichting op de hoogte te 
houden van alle veranderingen die gevolgen kunnen hebben voor het project. Correspondentie zal 
uitsluitend aan de projectleider worden gericht. 
 

Correspondentie 
Alle correspondentie over het onderzoeksproject verloopt via het onderstaande adres:  
Maag Lever Darm Stichting  
Team Kennis en Innovatie  
Postbus 800  
3800 AV Amersfoort  
Telefoon: 033-7523500  
E-mail: research@mlds.nl  
In alle correspondentie dient u het [PV]-nummer te vermelden. Dit [PV]-nummer wordt door de Maag 
Lever Darm Stichting toegewezen.  
 

Rapportage  
Uiterlijk 30 dagen na beëindiging van het project dient de projectleider een eindverslag te verzorgen. Het 
benodigde formulier is beschikbaar op de website. Naast het eindverslag dienen alle documenten voor 
de financiële verantwoording aangeleverd te worden. Pas als het eindverslag en de financiële 
verantwoording zijn goedgekeurd, zal de laatste betaling plaatsvinden.  
De Maag Lever Darm Stichting behoudt zich het recht voor om betalingen stop te zetten of terug te 
vorderen als blijkt dat de projectleider in gebreke is gebleven of als de resultaten daar aanleiding toe 
geven.  
 

Publicaties  
Over de ontwikkeling en de resultaten van het project mag uitsluitend gerapporteerd, gepresenteerd of 
gepubliceerd worden met de vermelding dat de Maag Lever Darm Stichting (of Dutch Digestive 
Foundation) het project (mede) financieel mogelijk heeft gemaakt. Hierbij dienen de naam, het logo en de 
website van de Stichting vermeld te worden. Van alle publicaties en eventueel andere ontwikkelde 
materialen dient de Stichting een digitaal exemplaar te ontvangen.  
 

Media  
De Maag Lever Darm Stichting heeft het recht publicitaire activiteiten die betrekking hebben op het 
project (persberichten, persconferenties e.d.) te ondernemen, uiteraard in overleg met de betrokken 
projectleider. De projectleider dient mee te werken aan deze activiteiten.  
De Maag Lever Darm Stichting mag zonder overleg gebruik maken van teksten van de ingediende 
aanvraag en het eindverslag voor publicitaire activiteiten (waaronder informatie op de website van de 
Maag Lever Darm Stichting). In overleg met de projectleider mag de Maag Lever Darm Stichting deze 
teksten verstrekken aan derden. De projectleider heeft maximaal twee weken om terugkoppeling te 
geven op de voorgestelde tekst(en).  
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5. Financiële subsidievoorwaarden 
Algemeen  
De Maag Lever Darm Stichting verstrekt een maximale financiële bijdrage van €5.000 per 
patiëntenvereniging per jaar (verdeeld over maximaal 2 projecten). De aanvragende instelling moet 
bereid zijn om de resterende kosten voor haar rekening te nemen, tenzij er sprake is van cofinanciering.  
Het project dient binnen twee maanden na de datering van de toekenningsbrief van de subsidie te zijn 
gestart. Als deze datum niet wordt gehaald, vervalt de subsidietoekenning, tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen is.  
Vóór de startdatum van het project dienen de gegevens van de persoon of dienst verantwoordelijk voor 
de financiële administratie van dit project aangeleverd te worden.  
 

Voorwaarden cofinanciering  
De aanmelding betreft een op zichzelf staand project. Aanvragen voor aanvullende financiering van 
voorgenomen of reeds lopende projecten komen niet in aanmerking voor subsidie. 
 
De projectleider dient aan te geven bij welke instantie aanvullende subsidie is aangevraagd en onder 
welke voorwaarden deze wordt toegekend. Bij een cofinanciering zal de Maag Lever Darm Stichting pas 
tot uitbetaling – na eventuele toekenning – overgaan, nadat de cofinanciering schriftelijk is vastgelegd en 
er afspraken zijn gemaakt over publiciteit rondom het project.  
De projectleider is verplicht om de Maag Lever Darm Stichting onmiddellijk op de hoogte te stellen als 
deze gedurende de uitvoering van het project uit de subsidieaanvraag nog aanvullende financiering voor 
dit onderzoek aanvraagt bij andere organisaties.  
 

Betalingen  
Het subsidiebedrag wordt in twee delen uitbetaald; bij de start van het project en na goedkeuring van 
het eindverslag. Specifieke afspraken hierover worden opgenomen in de overeenkomst tussen de Maag 
Lever Darm Stichting en de projectleider.  
De Maag Lever Darm Stichting behoudt zich het recht voor om te allen tijde bij de subsidie-ontvangende 
instelling een onderzoek te laten instellen naar de wijze van besteding van de verleende 
subsidiebedragen. 
 
 
 
 


