Criteria voor aanvragen restgelden RGF Twente & IJsselzoom














De aanvrager was tussen 01-01-2016 en 31-12-2016 (student)lid van RGF TY of werkte op
dat moment ten dienste van de voormalige leden van het RGF TY
Resultaten uit projecten en/of productontwikkeling (innovatie) moeten beschikbaar zijn voor
andere leden van het voormalige RGF TY. Hierbij kan ook gedacht worden aan volledig
nieuwe inzichten die na beoordeling door de commissie tot een positief besluit kunnen leiden.
Bij de aanvraag moet een voorstel worden ingediend, met een duidelijk omschreven
probleem- en/of doelstelling en tijdpad.
Bij de aanvraag dient aangeven te worden hoeveel financiering er gevraagd wordt met daarbij
een globale begroting.
De beheercommissie bepaalt of het (project)voorstel ondersteuning verdient en hoeveel
financiering beschikbaar wordt gesteld.
Achteraf dient teruggekoppeld te worden wat gedaan is met het geld bv. door middel van te
overleggen bonnen en/of declaratieformulieren.( monitoren van het geld)
De commissie bestaat uit 3 leden.
Streven is om het Fonds op naam binnen de termijn van 3 jaar op te kunnen heffen of zoveel
eerder als het geld op is. Dus activiteiten zonder winst oogmerk !
Plafond aan de hoogte per aanvraag van € 15.000,- per jaar
Variëteit : zowel voor de aanvrager als voor de inhoud van de aanvraag.
De beheercommissie zorgt zelf voor de juiste uitvoeringsafspraken van de commissie.
Waar commissie wordt omschreven is bedoeld: de beheercommissie van het fonds op naam
RGF Twente& IJsselzoom

De beoordelingscriteria
Fysiotherapeuten en de ledenadviseur van het KNGF kunnen bij het fonds RGF Twente & IJsselzoom
een aanvraag indienen om een project/activiteit/innovatie te financieren dat binnen de doelstellingen
van het fonds valt. De doelstellingen zijn afgeleid van de huidige doelstellingen van ons RGF.


Het in het gebied van het voormalige RGF Twente & IJsselzoom bevorderen van de
fysiotherapie als professie, zowel inhoudelijk als sociaal-maatschappelijk



Het versterken van samenwerking tussen fysiotherapeuten die werkzaam zijn in het gebied
van het voormalige RGF Twente & IJsselzoom



Het versterken van de relaties van fysiotherapeuten met relevante externe partijen in het
werkgebied van het voormalige RGF Twente & IJsselzoom

Hierbij wordt nadrukkelijk ook gedacht aan regionale activiteiten.
De commissie wordt gevraagd de subsidieaanvragen systematisch te beoordelen aan de hand van
bovenstaande criteria en relevantie.

Beoordelingsprocedure van vergoeding door de beheercommissie van het fonds Twente en
IJsselzoom
De procedure in het kort
1. Beoordeling van de aanvraag van vergoeding
De 3 leden van de commissie beoordelen de kwaliteit van de aanvraag en toetsen de aanvraag aan
de beoordelingscriteria zoals omschreven. Besluitvorming geschiedt op basis van meerderheid van
stemmen. Wij hebben afgesproken dat de leden om beurten de pre-screening zullen uitvoeren.
2. Honorering/afwijzing
Indieners ontvangen via e-mail van de commissie een toezegging of gemotiveerde afwijzing.
3. Honorering door de beheercommissie
De commissie beoordeelt de aanvragen mede op grond van relevantie, kwaliteit en haalbaarheid met
als basis de bovengenoemde criteria
I. Relevantie
I.a. Belang van de aanvraag voor overige voormalige RGF leden
Is er aandacht voor kennisoverdracht en implementatie van resultaten? Beïnvloedt de aanvraag het
wij-gevoel en/of staat verbinding centraal?
I.b. Dient het aanvraag een praktisch belang van fysiotherapeuten?
Aanvragen met een algemeen belang hebben de voorkeur boven de gespecialiseerde doelgroepen.
Is er aandacht voor verspreiding onder fysiotherapeuten en implementatie van
resultaten in het dagelijks handelen van fysiotherapeuten?
II. Kwaliteit
Is de aanvraag helder, concreet en doordacht ?
In welke mate en op welke wijze is het project theoretisch , methodisch of in descriptief opzicht
verantwoord ? Wordt de gekozen opzet voldoende gemotiveerd ?
III. Haalbaarheid
1a. Realiseerbaarheid binnen projectduur
Is de innovatie consistent en wordt deze voldoende verantwoord en geëxpliciteerd ?
Is het werkplan goed doordacht en biedt het aan de aanvrager voldoende duidelijkheid ten aanzien
van de uit te voeren werkzaamheden ?
Is de fasering helder en adequaat ?
Is de fysiotherapie leidend in dit project ?
1b. Financiering

Is er aansluiting tussen het innovatievoorstel en de gevraagde financiering ? Is het budget reëel ?
Indien er sprake is van inbedding in een groter onderzoeksproject, is dan de financiering van het
grotere onderzoeksproject gerealiseerd ?
Bezwaar en klachten
Belanghebbenden kunnen geen bezwaar maken tegen besluiten die de beheercommissie heeft
genomen.
Onkostenvergoeding beheercommissie


De leden van de beheercommissie handelen een aanvraag in principe af via email of
telefonisch. Zij ontvangen een vacatie p.p op basis van uren. Overdag € 60,- per uur en ’s
avonds € 50,- per uur.



Indien reiskosten benodigd zijn, dan worden die vergoed : overdag € 0,72 euro per km en ’s
avonds € 0,52 euro per km.



Deze kosten komen allen ten laste van het fonds op naam RGF Twente & IJsselzoom

Aanstelling commissie leden
De leden van de beheercommissie worden aangesteld voor de duur van 3 jaar. Voor de periode
daarna bepaalt de commissie zelf hoe hier vervolg aan gegeven gaat worden.

