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ALGEMENE VOORWAARDEN – PROJECTSUBSIDIES 
2023 

 

 

1. Het bestuur der Godshuizen stelt voor 2023 een nog te bepalen bedrag 
beschikbaar voor één of meerdere projecten die van belang zijn voor de 

gezondheidszorg op Walcheren. 
2. De projecten waarvoor in beginsel subsidie wordt toegekend dienen uit te gaan 

van een privaatrechtelijk orgaan dat geen winst beoogt. 

3. Subsidies zijn bedoeld voor éénmalige projecten of investeringen of éénmalige 
startsubsidies. De aanvrager dient aannemelijk te maken dat er geen aanspraak 

gemaakt kan worden op andere reguliere vormen van financiering. Indien de 
aanvrager aannemelijk kan maken dat via andere kanalen een deel van het 

beoogde project gefinancierd kan worden, kan het bestuur der Godshuizen 

besluiten tot een deelbijdrage. Gelden hiertoe blijven gereserveerd tot en met 31 
maart 2024; daarna vervalt de toezegging. 

4. Geen subsidie wordt verleend ten behoeve van investeringen, welke ten tijde van 

die aanvraag reeds hebben plaatsgehad. 
5. Het bestuur der Godshuizen neemt een besluit over de aanvraag; er wordt over 

de besluiten niet gecorrespondeerd, terwijl het bestuur zich het recht voorbehoudt 
aanvragen zonder nadere opgaaf van redenen niet verder in behandeling te 

nemen.  

6. Met de besteding van de toegewezen gelden dient in beginsel in het jaar 2023 
begonnen te zijn. 

7. Over de toegewezen projecten dient na afloop, door middel van een inhoudelijke 
en financiële evaluatie, aan het bestuur verslag te worden uitgebracht. 

8. De aanvrager vrijwaart het bestuur der Godshuizen voor welke aansprakelijkheid 

dan ook en dient te verklaren bekend te zijn met de voorwaarden waaronder de 
subsidie wordt verleend. 

9. Het bestuur der Godshuizen behoudt zich het recht voor aanvullende voorwaarden 
te stellen; deze voorwaarden zullen dan in het schriftelijk besluit aan de aanvrager 

worden vermeld. 

 
Graag formulieren ondertekend vóór 1 januari 2023 terugmailen aan: 

godshuizenmiddelburg@gmail.com 

 
 

Middelburg, november 2022 


