Beste allemaal,
In het bestuur van de NVvA hebben we geconstateerd dat we in onze vereniging enorm veel
talent hebben en ook erg veel ideeën om leuke dingen te doen waar veel van onze leden
voordeel van zouden kunnen hebben, maar dat die niet altijd uitgevoerd worden. Wij willen
daarom (nieuwe) ideeën binnen de vereniging meer ruimte geven om te ontwikkelen.
Daarvoor stellen we als vereniging € 2.500,- per idee beschikbaar.
Heb je een idee, laat het ons dan weten, dan stellen wij het geld beschikbaar!
Er zijn wat ons betreft maar een paar ‘spelregels’:
Elk idee is een goed idee!!!
(als je ons maar duidelijk kunt maken dat andere leden van de vereniging hier ook voordeel van
zullen hebben).
Nb wij hebben dus echt helemaal GEEN eisen aan het idee vooraf. Of je nu een filmpje wilt gaan
maken, een APP, een nieuwe meetmethode wilt omschrijven etc. Alles komt in aanmerking onder
de volgende voorwaarden:
 Je legt (kort) uit wat je wilt / jullie willen gaan doen en wie dat project wanneer uit willen
gaan voeren. Nb Dit voorstel zal, na goedkeuring door het bestuur, op de website
geplaatst worden.
 Je laat zien hoe veel tijd je / jullie hier in gaan stoppen (we gaan er daarbij van uit dat je/
/jullie die uren dan ook zondermeer gaan maken).
 We vergoeden alleen kosten, GEEN gemaakte uren. Het is dus vrijwilligerswerk wat je
uitvoert.
 Het project heeft GEEN winstoogmerk. Eventuele ‘winst’ is voor de NVvA.
 Je maakt een begroting van de kosten die jij / jullie denken te gaan maken. Werkelijk
gemaakte kosten worden op basis van facturen door de NVvA betaald (na goedkeuring
van het voorstel) tot een maximum van het in de begroting aangegeven bedrag. Mocht je
meer kosten maken, dan vergoeden we dat alleen als je daar vooraf toestemming voor
gekregen hebt.
NB € 2500,- is een maximum, als je minder nodig hebt dan is dat natuurlijk ook prima.


Je mag meerdere voorstellen indienen, maar alleen als je die ook allemaal tegelijkertijd
wilt en kunt uitvoeren. Met andere woorden, je stuurt alleen een idee in als je er ook echt
de tijd voor hebt om het uit te gaan voeren!

Het enige wat het bestuur vervolgens doet is beoordelen of het ingediende idee voldoet aan alle
criteria. Als dat het geval is, dan maken we met je / jullie afspraken over het uitvoeren van het
project en de financiering daarvan. Je krijgt van ons binnen 4 weken bericht of je met het voorstel
aan de gang kunt, of dat we nog nadere vragen hebben.
Namens het bestuur,
Joost van Rooij, voorzitter
Reacties naar: nvva@arbeidshygiene.nl

