Procedure stimuleringsfonds LOVAH kern
Doel
Financiële ondersteuning voor nieuwe initiatieven binnen de LOVAH of bestaande
succesvolle initiatieven, waarvan de financiering niet dekkend is. Het initiatief moet voor alle
aios huisartsgeneeskunde toegankelijk zijn die lid zijn van de LOVAH.
Wie kan een aanvraag indienen
Elk lid binnen de LOVAH
Eisen aanvraag
- Het initiatief is voor alle aios huisartsgeneeskunde toegankelijk die lid zijn van de
LOVAH
- De hoogte van het aangevraagde bedrag heeft een maximum van 4000 euro.
- De hoogte van het bedrag moet reëel en onderbouwd zijn.
- Er dient een begroting met argumentatie aangeleverd te worden
- Een (nieuw) initiatief kan herhaaldelijk gebruik maken van het stimuleringsfonds tot
een maximum van 3 keer. Bij blijvend succes moet met de organiserende partij en het
landelijk bestuur gekeken worden of het initiatief structureel kan worden gefinancierd.
Budget
Het stimuleringsfonds bestaat elk jaar uit 4000 euro. Uit dit bedrag worden over het algemeen
meerdere initiatieven gefinancierd.
Procedure en verloop van de aanvraag
- Dien een aanvraag, begroting en eventueel een eerdere realisatie van het initiatief in
bij de landelijke penningmeester (penningmeester@lovah.nl). Onderbouw waarom het
geld nodig is en wat er vernieuwend of succesvol is aan het initiatief.
- De penningmeester zal het voorstel voorleggen aan het bestuur in de eerstvolgende
landelijke bestuursvergadering.
- Een aanvraag dient minimaal 1,5 week voor bestuursvergadering ingezonden te
worden. Neem voor de data contact op met de secretaris.
- Indien het bestuur akkoord is, kan het voorstel in de eerstvolgende ledenraad door de
aanvrager gepresenteerd worden aan de leden.
- In de ledenraad wordt het voorstel in stemming gebracht. Bij stemming geldt een
meerderheid.
- Er kan ook gestemd worden over de hoogte van het bedrag. Dit zal nadat het voorstel
gehonoreerd is, worden voorgelegd aan de ledenraad. Indien de hoogte volgens de
ledenraad onredelijk is, kan er gestemd worden over de hoogte van het bedrag. Alle
afdelingen schrijven op een kaartje het bedrag wat zij voor ogen hebben. Het mediaan
van de bedragen zal toegekend worden aan de aanvraag.
Timing aanvraag
De aanvraag dient op tijd te worden ingediend. De aanvraag moet ten minste 1,5 week voor
een landelijke bestuursvergadering worden ingediend. Bij goedkeuring door het bestuur zal de
aanvraag op de eerstvolgende ledenraad ingepland worden. De periode tussen aanvraag en

goedkeuring kan 4-8 weken in beslag nemen. Houdt rekening met het LOVAH-reces in
augustus.

