Informatieblad RN Educatiefonds
Een van de doelstellingen van Restauratoren Nederland is kennisbevordering en overdracht. Ieder lid wordt geacht om zijn/haar kennis op het eigen vakgebied te
vergroten en nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied te volgen. Om haar leden hierbij te
kunnen ondersteunen is het RN Educatiefonds in het leven geroepen. Leden kunnen bij
dit fonds een financiële bijdrage aanvragen voor een activiteit in het kader van
permanente educatie, bijvoorbeeld een workshop, cursus of symposium.
Het fonds vergoedt, indien de aanvraag wordt goedgekeurd, de contributie voor de
activiteit, en reis- en verblijfskosten. Het RN-educatiefonds draagt maximaal 50% van
het totaal van deze kosten bij, met een plafond van €500,- per aanvraag. Voorwaarde bij
het aanvragen van een bijdrage is dat de aanvrager zijn nieuw opgedane kennis zal
delen met de rest van de vereniging. Dit kan bijvoorbeeld door het schrijven van een
artikel voor de eerstvolgende Au Courant en/of door een presentatie, lezing of
demonstratie te geven aan geïnteresseerde leden. Het mes van het RN Educatiefonds
snijdt daarmee aan twee kanten: een lid krijgt door middel van een bijdrage in de kosten
de kans om zijn/haar kennis te vergroten en geeft die kennis in de vorm van een artikel
of lezing door. Zo leren we van elkaar!
Het RN Educatiefonds heeft een jaarlijks budget van maximaal €5000,-. Niet iedere
aanvraag kan daarom gehonoreerd worden. Het bestuur zal elke aanvraag uitvoerig
wegen. De aanvragen zullen getoetst worden op: de mate waarin nieuwe kennis wordt
opgedaan, relevantie voor de beroepspraktijk van de restaurator, en de mate / manier
waarop opgedane kennis wordt overgedragen aan vakgenoten (binnen RN).

Voorwaarden voor het toekennen van subsidie
•
•
•
•
•

•

•

•
•

De aanvrager is minimaal één jaar lid van Restauratoren Nederland
Een aanvraag kan alleen op persoonlijke titel gedaan worden
Per activiteit kunnen maximaal 2 leden aanspraak maken op het educatiefonds.
Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.
Een lid kan maximaal één maal per drie jaar in aanmerking komen voor een
bijdrage van het Educatiefonds
Subsidieaanvragen kunnen op elk moment worden ingediend, mits de te volgen
activiteit nog niet heeft plaatsgevonden. Het heeft de sterke voorkeur om de
aanvraag uiterlijk zes weken voor de activiteit in te dienen, zodat er tijdig een
besluit genomen kan worden over toekenning van de subsidie
De aanvrager kan een financiële ondersteuning ontvangen voor de contributie,
reis- en verblijfskosten van een activiteit, tot een maximum van 50% van de
totale kosten, en een maximum van €500,- per activiteit.
Het subsidiebedrag zal pas worden uitbetaald na afloop van de gesubsidieerde
activiteit én nadat de kennis is overgedragen, in de vorm van een te schrijven
artikel voor de Au Courant of een gegeven demonstratie/workshop/lezing.
Aanvragers die hierdoor in financiële problemen komen kunnen dit van tevoren
aangeven. In dat geval wordt een passende oplossing gezocht.
Na het toekennen van de subsidie zal bij elke communicatie over de gevolgde
activiteit de ondersteuning van het RN Educatiefonds vermeld worden.
Wanneer binnen een jaar na afloop van de cursus/workshop zonder geldige reden
niet aan bovenstaande voorwaarden voldaan is, vervalt de (toezegging van)
subsidie uit het RN Educatiefonds.
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Procedure aanvraag RN Educatiefonds
•

•

Een aanvraag voor een bijdrage van het Educatiefonds kan worden ingediend door
op de website van Restauratoren Nederland het aanvraagformulier in te vullen. Na
ontvangst van de aanvraag ontvangt u een bevestiging per e-mail.
Het bestuur van RN beoordeelt de aanvraag. Uiterlijk 6 weken na de
eerstvolgende
bestuursvergadering
ontvangen
aanvragers
bericht
over
toekenning/afwijzing van de subsidieaanvraag.

Bij toekenning:
•

•

De aanvrager zal zo snel mogelijk na het volgen van de activiteit (maar uiterlijk
binnen 1 jaar) de nieuw opgedane kennis delen met de leden van de vereniging
op de met het bestuur afgesproken wijze.
De afrekening volgt na afloop van de activiteit en na het delen van de opgedane
kennis. De aanvrager dient hiervoor (kopieën van) de betalingsbewijzen aan het
bestuur te overleggen.
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