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Aanvraagformulier financiële ondersteuning projecten  
 

Aanvragen kunnen worden ingediend bij het bestuur van AYA Nationaal, postbus 19079, 3501 DB Utrecht.  

 

Uw aanvraag dient te volgende onderdelen te bevatten, zij kunnen naar eigen inzicht worden beschreven. 

Tevens kunt u hieronder de relevante algemene gegevens invullen. Op de hierop volgende pagina’s vindt u de 

criteria waarmee wij aanvragen vergelijken. 

 

 

1. Titel project 

2. Geplande start- en einddatum 

3. Gevraagde bijdrage 

4. Samenwerking  

5. Vraagstelling  

6. Activiteiten  

7. Tijdplanning  

8. Resultaten  

9. Opmerkingen  

 

Algemene Gegevens: 

 

Naam   

Instituut   

Afdeling   

Postadres   

Postcode en plaatsnaam   

E-mailadres   

Handtekening   

Datum   
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Criteria subsidie aanvraag Lovely Leah Foundation 
Lovely Leah Foundation (LLF) stelt de volgende algemene eisen aan een aanvraag. 

• Voor wie: De aanvraag wordt ingediend door een persoon, stichting of een vereniging zonder 

winstoogmerk. 

LLF maakt ook kleine particuliere initiatieven mogelijk. 

• Nationaal of regionaal AYA netwerk: Het project komt ten goede aan de AYA’s (en/of naasten) binnen een 

van de 6 regionale AYA netwerken en/of het Nationale AYA ‘Jong & Kanker’ Platform. 

• Doel: Het project heeft tot doel om de kwaliteit van leven van AYA’s en/of naasten te verbeteren en is 

praktijkgericht. 

• Doelgroep: AYA’s en naasten. 

• Winstoogmerk: De aanvrager mag geen winstoogmerk hebben.  

• SMART: het project is SMART beschreven:  

• Specifiek (duidelijk en concreet doel) 

• Meetbaar (wat wil je weten en hoe kun je dat meten?) 

• Acceptabel (is er draagvlak en betrokkenheid om het uit te voeren?) 

• Realistisch (haalbaar, ook in kosten en baten) 

• Tijdgebonden (start- en einddatum) 

• Start en looptijd: Het project mag nog niet begonnen zijn 

• Aansluiten bij beleid LLF: een project waarvoor een subsidie wordt aangevraagd moet binnen het beleid 

van LLF passen.  

• Eindresultaat: het project heeft een meetbaar eindresultaat en vooraf is een plan gemaakt waarin beschreven 

staat op welke wijze het project na afloop van de subsidie gecontinueerd kan worden in de staande 

organisatie. 

• Uitvoering: de aanvrager is ook degene die het project uitvoert en heeft daarvoor voldoende 

uitvoercapaciteit. 

• Indienen: LLF zal vier keer per jaar aanvragen voor subsidie beoordelen.  Deadlines:  1 januari, 1 april, 1 

juli en 1 oktober 2018.  

• Het bestuur van het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform zal alle aanvragen coördineren en met 

begeleidend schrijven indienen bij LLF. 
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Uitsluitingscriteria 

LLF is ook duidelijk in wat we niet steunen. Aanvragen die we niet in behandeling nemen zijn aanvragen 

voor: 

• Jubilea, publicaties, studiekosten, promotiemateriaal 

• Politiek getinte of evangeliserende projecten 

Verder nemen we ook geen aanvragen in behandeling die betrekking hebben op: 

• Structurele exploitatiekosten en niet-projectgebonden salariskosten 

• Kosten voor aanbestedingstrajecten 

• Vrienden Van-stichtingen of andere organisaties die zuiver en alleen gericht zijn op fondsenwerving 

• Kosten die al gemaakt zijn (financiering achteraf) 

LLF verstrekt nooit achteraf een bijdrage en reeds gestarte of voltooide projecten komen niet voor een donatie 

in aanmerking. Tijdens de behandeling van uw aanvraag mag u in principe nog geen financiële verplichtingen 

aangaan, betrekking hebbende op het aangevraagde project. Een financiële bijdrage van de stichting LLF  dekt 

slechts bij uitzondering de volledige kosten van een project. Een eigen bijdrage en cofinanciering door andere 

partijen is aanbevolen. Bovendien kan een aanvraag slechts betrekking hebben op één project. 

 

Er wordt in principe geen steun gegeven aan: 

- instellingen en projecten met een uitgesproken commercieel, politiek of religieus karakter. 

- instellingen die een aanvraag indienen ter dekking van exploitatiekosten of overheadkosten. 

- instellingen die een niet projectgebonden aanvraag insturen. 

- instellingen die over voldoende eigen vermogen beschikken om een project zelf te kunnen financieren. 

- projecten met een indirect doel. 

 

In alle gevallen is het oordeel van LLF bindend bij het al dan niet honoreren van een aanvraag. Hiertegen is 

geen beroep mogelijk. 
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