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1.
Aanvragen
Alle PPG’s kunnen per boekjaar projecten aanvragen.
Aanvragen voor OSF projecten kunnen gedaan worden tot het vastgestelde bedrag
in de begroting 2018.
Aanvragen voor het WB zijn gekoppeld aan een maximum per aanvraag en in de
WB begroting 2018 is een maximum voor het totaal aan aanvragen bepaald.
Aanvragen kunnen vanaf 1 januari 2018 ingediend worden.
Het OSF-bestuur dan wel het WB-bestuur neemt in de eerstvolgende vergadering
een besluit en communiceert dit naar de aanvrager.
Het project dient in 2018 uitgevoerd te worden.
Bovendien moeten voor 1 december 2018 alle facturen plus een kort verslag van de
resultaten van het project of onderzoek ingediend zijn bij het bestuur.
Het bestuur kan op basis van een gemotiveerd verzoek besluiten om een voorschot
te verlenen op een project. Het voorschot wordt verrekend met de eindafrekening.
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Voorwaarden
Het aanvragen van OSF projecten of WB onderzoeken kunnen uitsluitend
gebeuren door gebruikmaking van de daarvoor bestemde formulieren die op
de OSF site te vinden zijn (Downloads).
De aanvraagformulieren dienen zo compleet mogelijk ingevuld te worden. Een
omschrijving van de doelstelling van het project, van het beoogde resultaat en
een begroting zijn minimaal vereist.
Aanvragen die niet compleet zijn of niet door een bestuurslid van de PPG
ondertekend zijn worden niet in behandeling genomen.
De OSF projecten dienen te vallen onder de activiteiten die in de Wet
financiering politieke partijen (Wfpp) genoemd worden:
A Politieke vormings- en scholingsactiviteiten;
B Informatievoorziening;
C Het onderhouden van contacten met zusterpartijen buiten Nederland en het
ondersteunen van vormings- en scholingsactiviteiten ten behoeve van het
kader van die partijen;
D Politiek-wetenschappelijke activiteiten;
E Activiteiten ter bevordering van de politieke participatie van jongeren;
F Het werven van leden;
G Het betrekken van niet-leden bij activiteiten van de politieke partij;
H Werving, selectie en begeleiding van politieke ambtsdragers;
I Activiteiten in het kader van verkiezingscampagnes.
Zie voor de volledige wettekst http://wetten.overheid.nl/BWBR0033004/2016-01-01.
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Er worden geen beloningen of vergoedingen voor bestuursleden of
opdrachten aan leden en familieleden van de PPG vergoed.
Voor bestuursleden geldt wel een kilometervergoeding binnen de projecten
van € 0,29 per kilometer.
Een PPG kan ter dekking van salaris- en of gemaakte reiskosten van eigen
(fractie)personeel en/of betaalde ondersteuners een toeslag op de totale som
van de overige projectkosten van 15% zetten. Er dient wel een
verantwoording van deze kosten gegeven te worden.
De volgende kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking
- huisvestingskosten
- kantoorinrichting
- ICT (hard en software)
- notaris-, advocaat- en proceskosten
Op alle uitingen/media die voor het OSF project geproduceerd worden dient
de tekst “Met steun van de OSF” en het OSF-logo te worden gecommuniceerd
Alle projecten worden in het OSF en WB projectenoverzicht opgenomen.
Het OSF en WB bestuur hebben de bevoegdheid om in positieve zin van deze
richtlijnen af te wijken. PPG’s kunnen zich niet beroepen op precedenten.

3.
Afrekenen
Voor afrekening van goedgekeurde OSF en WB projecten dienen de
afrekenformulieren gebruikt te worden die op de OSF site te vinden zijn (Downloads).
Een verleend voorschot wordt verrekend met de eindafrekening.
Indien een PPG een project niet voor het einde van 2018 volledig heeft afgewikkeld
en er al een voorschot is ontvangen, worden de projecten in 2019 niet meer van een
voorschot voorzien. De gehele afrekening komt in dat geval ten laste van het budget
2019 voor de betreffende PPG.
4.
Wijzigingen
Indien er in een geaccordeerd project een wijziging optreedt, dient de PPG dit binnen
een redelijke termijn schriftelijk aan het OSF of WB bestuur kenbaar te maken.
Het bestuur neemt vervolgens in de volgende bestuursvergadering een besluit over
het wijzigingsverzoek.
Samenvatting
- Aanvragen projecten vanaf 1 januari 2018.
- Compleet afrekenen projecten voor 1 december 2018.
- Voorschot per project mogelijk, na gemotiveerd verzoek.
- Niet tijdig aftekenen betekent een belasting van het budget 2019 van de betreffende
PPG en in geval van een voorschot, het niet verlenen van enig voorschot in 2019.
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