Reglement Fonds NVVE November 2017
Artikel 1

Instelling en naam

1. De NVVE kent een fonds ter ondersteuning van de doelstellingen van de vereniging NVVE.
2. Het fonds draagt de naam: NVVE-fonds.
3. De NVVE brengt de binnenkomende financiële middelen uit legaten, alsmede door begunstigers
specifiek voor dit fonds geoormerkte giften en erfstellingen onder in dit NVVE-fonds.
4. Het bestuur van het fonds zal deze gelden beheren en hiermee passende projecten ondersteunen.

Artikel 2

Doelstellingen

1. Het NVVE-fonds heeft tot doel het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek gericht op
keuzevraagstukken rond het levenseinde, waaronder onderzoek onder de leden van de NVVE.
2. Het fonds heeft voorts tot doel het financieren van de Leerstoel ‘Kwaliteit van de laatste levensfase
en van sterven’ aan de Universiteit van Amsterdam, gericht op het wetenschappelijk onderzoek en
het onderwijs aan medische studenten op het terrein van vraagstukken rond het levenseinde.
3. Het fonds heeft eveneens tot doel het steunen van andere vormen van onderzoek die vallen binnen
de doelstellingen van de NVVE.

Artikel 3

Plaats

Het NVVE-fonds maakt deel uit van de Vereniging NVVE gevestigd te Amsterdam. De Nederlandse
Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde is een Algemeen Nut Beogende instelling. Dit betekent dat giften
en legaten die de vereniging en daardoor het fonds ontvangt vrijgesteld zijn van belastingen.

Artikel 4

Bestuur van het fonds en Commissie van Advies.

1. Het bestuur van het fonds bestaat uit het bestuur van de NVVE.
2. Het bestuur van de NVVE stelt een Commissie van Advies in met de volgende taken:
a. het opstellen van een programma of meerjarenplan voor het fonds op grond waarvan
aanvragen kunnen worden ingediend en gehonoreerd.
b. het uitbrengen van advies over de aanvragen aan het bestuur van de NVVE.
3. De portefeuillehouder Onderzoek en Onderwijs van het bestuur van de NVVE is binnen het bestuur
eerst verantwoordelijk voor het NVVE-fonds. Hij/zij wordt daarbij ondersteund door de directeur,
die optreedt als secretaris van het fonds.
4. De Commissie van Advies bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden leden en wordt geleid
door de portefeuille houder Onderzoek en Onderwijs van het NVVE-bestuur.

Artikel 5

Middelen

1. Het NVVE-fonds staat open voor legaten, alsmede voor door begunstigers specifiek voor dit fonds
geoormerkte giften en erfstellingen.
2. Het fonds beschikt binnen de NVVE over een aparte bankrekening.

Artikel 6

Beheer, toezicht en verslaglegging

1. Het fonds heeft een eigen positie binnen de begroting en het financieel jaarverslag van de NVVE.
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2. Het bestuur van het NVVE-fonds draagt zorg voor een goed beheer van de financiële bijdragen die
het bestuur t.b.v. dit fonds ontvangt; deze bijdragen worden specifiek geoormerkt en binnen de
financiële administratie van de NVVE geboekt.
3. De financiële verantwoording van het NVVE-fonds, inclusief een jaarlijkse verantwoording van het
bestuur over de inkomsten en de uitgaven, vindt plaats via het financieel jaarverslag van de NVVE.
4. Het toezicht op de jaarlijkse verantwoording van het fonds gebeurt door de accountant van de
NVVE.
5. Het inhoudelijke jaarverslag van het NVVE-fonds maakt deel uit van het jaarverslag van de NVVE.

Artikel 7

Werkwijze van het NVVE-fonds en de Commissie van Advies

1. De conform artikel 4, lid 2 ingestelde Commissie van Advies stelt een (meerjaren) plan op voor het
werven van fondsen en het aanwenden van de middelen.
2. Het bestuur stelt in overleg met de Commissie van Advies een aanvraagprocedure vast alsmede
een aanvraagformulier t.b.v. het indienen van subsidieaanvragen.
3. Het bestuur stelt jaarlijks in overleg met de Commissie van Advies minimaal twee data vast waarop
in het daarop volgend kalenderjaar aanvragen zullen worden beoordeeld.
4. Aanvragen voor ondersteuning worden volgens de richtlijnen die conform artikel 7, lid 2 zijn
vastgesteld, gericht aan het bestuur van het fonds, dat wil zeggen het NVVE-bestuur.
5. De Commissie van Advies beoordeelt iedere aanvraag voor subsidie en brengt op basis van die
beoordeling advies uit aan het NVVE-bestuur.
6. Voor de beoordeling van de aanvragen kan de Commissie van Advies zich laten bijstaan door ter
zake onpartijdige deskundigen.

Addenda
-

Beschrijving aanvraagprocedure
Aanvraagformulier

Vastgesteld door bestuur op 14-11-2017
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