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VERANTWOORDING SUBSIDIE STICHTING AMSTERDAM 750 
 
Als je subsidie ontvangt van Stichting Amsterdam 750, willen we na afloop graag weten hoe het 
project verlopen is en hoe de subsidie besteed is. Hieronder kun je lezen wat we van je verwachten 
bij de verantwoording.  
Let op: de verantwoordingseisen zijn verschillen per aanvraag van 10.000, 20.000 of 50.000 euro. 
Heb je na het lezen nog vragen? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag. 

 
Aanvragen van 10.000 euro 
 
Subsidies van 10.000 euro worden direct na toekenning volledig uitgekeerd. Dat betekent dat je 
de 10.000 euro bedrag binnen vijftien werkdagen na de verzending van de beschikkingsbrief op je 
bankrekening ontvangt.  In de beschikkingsbrief kun je lezen welke verplichtingen de subsidie met 
zich meebrengt.  
 
De verantwoording van de subsidie van 10.000 euro: 

• moet uiterlijk drie maanden na afronding van het project aangeleverd worden via 
mijnamsterdam750.nl 

• bestaat uit een inhoudelijk verslag van minimaal 2 pagina’s. We willen graag weten of het 
plan is uitgevoerd zoals je in de aanvraag had beschreven en of je doelstellingen behaald 
zijn. Als het project anders is verlopen en/of de doelen niet behaald zijn lezen we graag 
waarom dat zo is gegaan.  

• Vul je aan met foto’s en/of filmpjes. Deze foto’s en of filmpjes kunnen eventueel door 
Stichting Amsterdam 750 gebruikt worden in de (online) communicatie. Houd daar 
rekening mee (bijvoorbeeld door toestemming te vragen aan mensen op de foto’s). 
 

Aanvragen van 20.000 euro 
 
Aanvragers van 20.000 euro ontvangen binnen vier weken na het toekenningsbesluit 90% van het 
toegekende subsidiebedrag (18.000 euro) . Dit voorschot wordt automatisch uitbetaald, tenzij je 
hier in het aanvraagformulier anders om hebt verzocht. In de beschikkingsbrief kun je lezen welke 
verplichtingen de subsidie met zich meebrengt.  
 
De verantwoording van de subsidie van 20.000 euro:  

• moet uiterlijk drie maanden na afronding van het project aangeleverd worden via 
mijnamsterdam750.nl 

• bevat een inhoudelijk verslag van minimaal 2 pagina’s. We willen graag weten of het plan is 
uitgevoerd zoals je in de aanvraag had beschreven en of je doelstellingen behaald zijn. Als 
het project anders is verlopen en/of de doelen niet behaald zijn lezen we graag waarom 
dat zo is gegaan.  

• bevat een financieel verslag. Hierin geef je aan hoe de werkelijke kosten zich verhouden tot 
de bij de aanvraag ingediende begroting. Geef een toelichting op de kosten die minimaal 
10% hoger of lager zijn uitgevallen dan begroot. Let op: is de totale begroting van je 
project hoger dan 100.000 euro? Zorg dan voor een  samenstellingsverklaring van een 
accountant of boekhouder. Tip: een samenstellingsverklaring kost geld, houd daar 
rekening mee in je begroting.  

• Vul je aan met foto’s en/of filmpjes. Deze foto’s en of filmpjes kunnen eventueel door 
Stichting Amsterdam 750 gebruikt worden in de (online) communicatie. Houd daar 
rekening mee (bijvoorbeeld door toestemming te vragen aan mensen op de foto’s. 

Na een positieve beoordeling van je verantwoording ontvang je de resterende 10% van je subsidie.  

http://www.stichtingamsterdam750.nl/contact
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Aanvragen van 50.000 euro 
 
Aanvragers van 50.000 euro ontvangen binnen vier weken na het toekenningsbesluit 90% van het 
toegekende subsidiebedrag (45.000 euro) . Dit voorschot wordt automatisch uitbetaald, tenzij je 
hier in het aanvraagformulier anders om hebt verzocht. In de beschikkingsbrief kun je lezen welke 
verplichtingen de subsidie met zich meebrengt. De verantwoording van de subsidie van 50.000 
euro: 

• moet uiterlijk drie maanden na afronding van het project aangeleverd worden via 
mijnamsterdam750.nl 

• bevat een inhoudelijk verslag. Het inhoudelijk verslag bestaat uit minimaal 5 pagina’s. We 
willen graag weten of het plan is uitgevoerd zoals je in de aanvraag had beschreven en of 
je doelstellingen behaald zijn. Als het project anders is verlopen en/of de doelen niet 
behaald zijn lezen we graag waarom dat zo is gegaan.  

• bevat een financieel verslag met samenstellingsverklaring. In het financieel verslag geef je 
aan hoe de werkelijke kosten en uitgaven zich verhouden tot de bij de aanvraag 
ingediende begroting. Geef een toelichting op de kosten die minimaal 10% hoger of lager 
zijn uitgevallen dan begroot. Bij je verslag lever je een samenstellingsverklaring van een 
accountant of boekhouder. Tip: een samenstellingsverklaring kost geld, houd daar 
rekening mee in je begroting.  

• vul je aan met foto’s en/of filmpjes. Deze foto’s en of filmpjes kunnen eventueel door 
Stichting Amsterdam 750 gebruikt worden in de (online) communicatie. Houd daar 
rekening mee (bijvoorbeeld door toestemming te vragen aan mensen op de foto’s en 
filmpjes). 

 
Na een positieve beoordeling van je verantwoording ontvang je de resterende 10% van je subsidie.  

 
 

 

 

 


