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Memo problematiek verantwoording subsidiegelden 

 

In de ALV van 26 juni 2020 zijn vragen gesteld naar aanleiding van de subsidie-verantwoording. De 

voorzitter heeft toegezegd een overzicht op te stellen.  

Op hoofdlijnen ziet het beeld er als volgt uit. 

Jaar Subsidie Bijzonderheden 
 Aanvraag Gerealiseerd  
2019 42.080 41.699 Extra subsidie voor projecten 2018 
2019 196.300 126.204  

 

Omdat subsidies per kalenderjaar worden verstrekt en verrekend en projecten soms een andere 

looptijd hebben, levert de verantwoording per jaar niet altijd een helder beeld op. In 2018 zijn de 

meeste projecten om uiteenlopend redenen niet gestart, waarna het grootste deel van de subsidie 

weer is terugbetaald. Een aantal van deze projecten is in 2019 alsnog uitgevoerd,  daarvoor is 

destijds een aanvullende subsidie aangevraagd en verkregen. 

Subsidie-aanvragen betreffen projecten die onderdeel zijn van zes beleidslijnen. In onderstaand 

overzicht zijn per beleidslijn de activiteiten weergegeven waar subsidie voor is aangevraagd, het 

bedrag en de realisatie. 

Extra subsidie 2019 Looptijd subsidie 01-08-2019 t/m 30-11-2019 

    Aanvraag Gerealiseerd 

    € 42.080 € 41.699 

Beleidslijn Activiteit Subsidie 

  Aanvraag Gerealiseerd 

2. Professionalisering    
2.1 RK-Kompas    

 Inhuur medewerker inhoudelijk € 12.000 € 12.000 

 Inhuur medewerker communicatie € 4.800 € 4.800 

 Subtotaal aanvraag € 16.800 € 16.800 

3. Opleiding en scholing    
3.1 Cursussen    

 Locatiekosten en kosten inleiders € 2.500 € 2.205 

 Eigenbijdrage deelnemers € -3.100 € -3.100 

 Inhuur medewerker organisatorisch € 960 € 928 

 Subtotaal aanvraag € 360 € 33 

5. Verbetering samenwerking   
5.1 Netwerkondersteuning    

 Inhuur medewerker inhoudelijk € 24.600 € 24.600 

 Ondersteuning kringen € 320 € 265 

 Subtotaal aanvraag € 24.920 € 24.865 
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Subsidie 2019 Looptijd subsidie 15-03-2019 t/m 14-03-2020 

    Aanvraag Gerealiseerd 

    € 196.300 € 126.204 

Beleidslijn Activiteit Subsidie 

2. Professionalisering    
2.1 RK-Kompas    

 Inhuur medewerker inhoudelijk € 12.000 € 6.840 

 Inhuur medewerker communicatie € 4.800 € 3.910 

 Inhuur organisatorisch medewerker € 2.400 € 530 

 
Digitale hulpmiddelen/ondersteuning 
voor ontsluiting € 10.000 € 8.580 

2.2 Informatiedocumenten    

 
Inhuur inhoudelijke medewerkers 3 
denktanks € 39.000 € 31.250 

 Inhuur organisatorisch medewerker € 2.400 € 1.961 

 Vormgeving rapportages € 1.500 € 1.201 

 
Digitale hulpmiddelen/ondersteuning 
voor ontsluiting € 5.000 € 2.703 

 Subtotaal aanvraag € 77.100 € 56.975 

3. Opleiding en scholing    
3.1 Introductiecursus (geïnteresseerden, leden en niet leden)   

 

Inhuur inhoudelijke medewerker voor 
ontwikkelen lesmateriaal en 
begeleiding € 2.400 € 0 

 Locatiekosten en kosten inleiders € 4.000 € 0 

 Bureauondersteuning € 1.600 € 0 

3.2 Introductiecursus (voor 60 leden)   

 Locatiekosten en kosten inleiders € 20.000 € 0 

 Bureauondersteuning € 2.400 € 0 

3.3 Verdiepingsmodules (45 leden)   

 Locatiekosten en kosten inleiders € 6.000 € 0 

 Bureauondersteuning € 1.600 € 0 

 Subtotaal aanvraag € 38.000 € 0 

4. Kennisdeling   

4.1 Website en wiki-pagina's   

 Inhuur inhoudelijke medewerkers € 8.000 € 6.512 

 Bureauondersteuning € 2.400 € 1.908 

 Digitale hulpmiddelen/ondersteuning € 5.000 € 0 

 Subtotaal aanvraag € 15.400 € 8.420 

5. Verbetering samenwerking   
5.1 Netwerkondersteuning    

 Inhuur netwerkondersteuner € 30.000 € 21.689 

 Inhuur verenigingsmanager € 30.000 € 3.975 

 Adviesrapport kwartiermaker  € 15.000 

 Bureauondersteuning kringen € 4.800 € 4.240 

 Eigen middelen NVRR € -15.000  

 Subtotaal aanvraag € 49.800 € 44.904 
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6 Ondersteuning bij onderzoeksthema's   

 
Inhuur twee inhoudelijke 
medewerkers € 16.000 € 15.200 

 Onderzoeksmateriaal € 2.500 € 705 

 Eigen middelen NVRR € -2.500  

 Subtotaal aanvraag € 16.000 € 15.905 
 

In 2019 is vooral op het vlak van opleiding en scholing minder gedaan dan was voorgenomen. 

Daaraan ligt mede ten grondslag de keuze die in de loop van 2019 is gedaan om vanwege de BTW-

problematiek dit niet meer via de subsidies te laten lopen, maar de kosten te dekken via bijdragen. 

 

 

De inhoudelijke verantwoording over de gesubsidieerde projecten is te vinden in het jaarverslag. We 

zullen dat in de komende jaren beter gaan onderscheiden in de verslaglegging zodat deze projecten 

goed apart zichtbaar worden. 

 


