
  

Algemene voorwaarden bij een Makersloket donatie 
 

1. Over Stichting Droom en Daad 
 

Stichting Droom en Daad zet dromen om in daden die de stad Rotterdam nóg beter en mooier maken. Wij 
investeren in cultuur van en voor iedereen: voor jong en oud, van Pietje Bell tot Erasmus. De stichting 
investeert, initieert, stimuleert en realiseert. Zo werken wij mee aan een aantrekkelijke stad voor bewoners en 
bezoekers. 
 
Droom en Daad richt zich op alle vormen van cultuur: muziek, theater, dans, architectuur, film, literatuur en 
beeldende kunst. Ook richt de stichting zich op het verfraaien van de openbare ruimte en op 
talentontwikkeling. 
 

2. Over het Droom en Daad Makersloket 
 

Het Droom en Daad Makersloket heeft tot doel in Rotterdam gevestigde makers in staat te stellen om ten tijde 
van de pandemie actief hun vak te kunnen blijven uitoefenen. Deze makers vormen samen een essentieel 
onderdeel van de culturele keten en krijgen via het Droom en Daad Makersloket een impuls. Het is een tijdelijk 
loket dat voorziet in financiering van kunstprojecten. 
 

3. Looptijd 
 
Het in de aanvraag gestelde project dient voor 1 januari 2022 gepresenteerd te worden aan publiek. De 
begunstigde dient voor 31 maart 2022 een eindevaluatie van het project in bij Droom en Daad.  De 
(door)looptijd van de Makersloket donatie eindigt uiterlijk op 31 maart 2022 tenzij anders overeengekomen. 
 

4. Donatie 
 

De donatie is een maximumbedrag en omvat alle eventueel verschuldigde belastingen en/of heffingen.  
De Makersloket donatie is gebaseerd op beoordeling van de gegevens die Droom en Daad van de begunstigde 
heeft ontvangen via het online aanvraagformulier. De begunstigde staat er voor in dat de aan Droom en Daad 
verstrekte  informatie correct, volledig en niet misleidend is. Over de beoordeling van een ingediende aanvraag 
wordt niet gecorrespondeerd. 
De begunstigde zal de donatie uitsluitend aanwenden voor het in de aanvraag gestelde project/doel.  
Aanspraken op de donatie kunnen niet aan derden worden overgedragen. 

5. Betaling 
 

De betaling wordt uitgevoerd in twee termijnen tenzij anders is vermeld in de donatiebrief. Het eerste 
termijnbedrag is 90% van de totale bijdrage en wordt uitbetaald na goedkeuring  van de aanvraag. Het tweede 
termijnbedrag (resterende 10%) wordt uitbetaald na ontvangst van de eindevaluatie na afloop van het project.  
Donaties worden overgemaakt naar het in het aanvraagformulier opgegeven bankrekeningnummer dat op 
naam van de begunstigde moet staan. Droom en Daad hanteert in het algemeen een betalingstermijn van 30 
dagen. In het geval van het Makersloket wordt ernaar gestreefd om de bijdrage binnen vijf werkdagen na 
toekenning / na ontvangst van de eindevaluatie over te maken. 
 

6. Eindevaluatie 
 

Na afloop van het in de aanvraag gestelde project zal de begunstigde van de donatie een 
eindevaluatieformulier invullen via de website van Droom en Daad. De weblink naar dit evaluatieformulier 
wordt per e-mail verstrekt door Droom en Daad. Indien het project onverhoopt wordt uitgesteld, dient de 
begunstigde dat tijdig te melden aan Droom en Daad. 
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7. Informatievoorziening na donatie 
 
De begunstigde is na toekenning van de donatie verplicht aan Droom en Daad alle informatie te verstrekken die 
van invloed is en mogelijkerwijs van invloed zou kunnen zijn op de donatie. 
De begunstigde zal aan Droom en Daad op eerste verzoek alle informatie geven die Droom en Daad 
redelijkerwijs nodig heeft om de voortgang te beoordelen en het bestuur van Droom en Daad te informeren. 
 

8. Opschorting, verrekening en terugbetaling 
 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Droom en Daad is het de begunstigde niet toegestaan haar 
verplichtingen jegens Droom en Daad op te schorten of betalingen aan Droom en Daad te verrekenen met 
(gepretendeerde) andere vorderingen op Droom en Daad. 
Droom en Daad heeft het recht nog niet betaalde (deel)betalingen op te schorten, indien: 

- De begunstigde niet (volledig) heeft voldaan aan eventuele rapportageverplichtingen zoals vermeld in 
de donatiebrief of deze rapportage is afgekeurd;  

- De begunstigde zich anderszins niet heeft gehouden aan de voorwaarden van het Makersloket; 
- De wijze van handelen of het nalaten van de begunstigde een negatieve impact heeft of zou kunnen 

hebben op de reputatie van Droom en Daad. 

Indien een of meer aan de begunstigde betaalde (deel)betalingen niet volledig zijn besteed aan het in de 
aanvraag gestelde project/doel, zal Droom en Daad een volgende (deel)betaling dienovereenkomstig kunnen 
verminderen. 

Indien één of meer (deel)betalingen aan het einde van de looptijd niet of niet volledig aan het in de 
donatiebrief gestelde project/doel zijn besteed, houdt Droom en Daad zich het recht voor terugbetaling van 
het (niet bestede) bedrag te vorderen.  

Droom en Daad behoudt zich het recht voor om de donatie terug te vorderen indien de eindevaluatie van het 
in de aanvraag gestelde project niet is ingediend voor 31 maart 2022 of incorrect of onvolledig is ingevuld door 
de begunstigde. 

9. Aansprakelijkheid en geheimhouding 
 

De begunstigde vrijwaart Droom en Daad voor aanspraken van derden tot vergoeding van schade die het 
gevolg is van of verband houdt met de donatie, tenzij de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove 
schuld van Droom en Daad. 

Het is de begunstigde (en alle personen/organisaties die voor en/of ten behoeve van de begunstigde werken) 
niet toegestaan informatie over Droom en Daad, het Makersloket en/of over de inhoud van de donatiebrief 
met algemene voorwaarden met derden te delen, tenzij Droom en Daad voorafgaand aan deze 
openbaarmaking schriftelijk of per e-mail toestemming hiervoor heeft gegeven. De begunstigde mag informatie 
over de donatie wel delen met de Nederlandse belastingdienst. 

10. Communicatie en media 
 
De begunstigde dient alle persuitingen en/of andere vermeldingen (zoals uitnodigingen, affiches, website etc.) 
waarin Droom en Daad wordt genoemd vooraf te overleggen aan Droom en Daad ter goedkeuring. 
Zonder goedkeuring is het niet toegestaan om Droom en Daad te benoemen in persuitingen en alle overige 
communicatie. 

Het is Droom en Daad toegestaan de naam van de maker(s) en een omschrijving (inclusief eventueel 
beeldmateriaal) van het project te vermelden en gebruiken in uitingen van Droom en Daad en het Makersloket.  


