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Algemene voorwaarden NVLF Stimuleringsprogramma Innovatie Logopedie  

 

versie: 3-12-2020 

De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) wil haar leden stimuleren tot het 

ontplooien van projecten, activiteiten en producten die bijdragen aan  zorgvernieuwing en 

(technologische) innovatie voor logopedisten in het Nederlandse werkveld.  Om dit te bereiken stelt de 

NVLF financiële middelen beschikbaar in het vorm van het NVLF Stimuleringsprogramma Innovatie 

Logopedie. Een financiële bijdrage vanuit het Stimuleringsprogramma Innovatie Logopedie vindt 

plaats onder de voorwaarde dat de begunstigde zich bereid verklaart de Algemene Voorwaarden en 

eventueel aanvullend overeengekomen voorwaarden. 

 

1. Begunstigde 
a. De begunstigde is logopedist of als student logopedie ingeschreven. 
b. De begunstigde is lid van de NVLF. 
c. Een logopedist kan individueel of namens een mono- of multidisciplinaire groep paramedici 

een aanvraag indienen. 
d. Indien de aanvrager een instelling is, dient deze erop toe te zien dat degenen die het project 

uitvoeren aan deze kwalificaties voldoen. 
 

2. Wijze van aanwending 
a. De bijdrage mag uitsluitend worden aangewend voor de uitvoering van het project, waarvoor 

de toezegging is ontvangen. 
b. De bijdrage zal nooit hoger zijn dan 75% van de werkelijk gemaakte kosten. 
c. De aanvraag dient vergezeld te gaan van een gespecificeerde begroting. 
d. Het project dient binnen de aangegeven periode te worden uitgevoerd. Indien dit niet mogelijk 

is, kan tenminste één maand voor het verstrijken van de oorspronkelijke einddatum een 
schriftelijk gemotiveerd verzoek voor verlenging worden ingediend.  

e. De aanvrager is niet gerechtigd om van de NVLF ontvangen gelden aan derden over te 
dragen. 

f. Financiële steun geeft geen recht op vervolgondersteuning. 
g. Het besluit tot verlening van financiële steun kan worden ingetrokken bij:  

- het niet nakomen van de toekenningsvoorwaarden en/of de gestelde specifieke algemene 
criteria of voorwaarden in de toekenningsbrief; 
- het niet uitvoeren conform het project/onderzoeksplan waarop de toekenning is gebaseerd; 
- het niet of niet tijdig inzenden van gevraagde stukken; 
- het (opzettelijk) verstrekken van onjuiste gegevens;  het niet verstrekken van inlichtingen, 
alles in de breedste zin van het woord. 
 

3. Uitbetaling 
a. De NVLF gaat tot uitkering van de bijdrage over na goedkeuring van de aanvraag door het 

verenigingsbestuur én ontvangst van een ondertekend exemplaar van de toekenningsbrief en 
publiekssamenvatting. 

b. De NVLF keert de bijdrage verdeeld over drie momenten gedurende de looptijd van het 
project uit, namelijk: start (40%), halverwege (40%), afronding (20%). In overleg tussen NVLF 
en aanvrager kan een afwijkende afspraak worden gemaakt. 

c. De NVLF stelt de definitieve bijdrage vast nadat de werkelijke kosten en de bijdragen van 
derden bekend zijn. De aanvrager dient daartoe een overzicht van de werkelijke inkomsten en 
uitgaven met de bijhorende nota’s te overleggen.  

d. Als aan het einde van het project een positief saldo rest, dient aanvrager dit naar rato terug te 
betalen aan de NVLF. In geen geval kan aanvrager dit deel van de bijdrage van de NVLF 
behouden voor gelijksoortige of andere projecten of activiteiten in de toekomst. 

e. De NVLF financiert geen kosten die al gemaakt zijn voordat het project is gestart (financiering 
achteraf). 
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4. Publiciteit en beschikbaarheid voor leden van de NVLF 
a. De begunstigde blijft eigenaar van het product. 
b. De aanvrager zoekt actief de publiciteit voor het project en verklaart zich bereid, bekendheid 

te geven aan het project en de financiële bijdrage daaraan van de NVLF.  
c. De begunstigde verleent medewerking aan de NVLF voor publicitaire doeleinden. Op verzoek 

van de NVLF levert de aanvrager informatie-, foto-, video- en foldermateriaal aan over het 
project. 

d. De NVLF maakt gehonoreerde aanvragen en uitkomsten en eventuele eindproducten 
zichtbaar voor leden en eventueel relevante stakeholders. 

e. De leden van de NVLF kunnen voordeel verkrijgen bij publicatie van een gefinancierd product.  
 

 


