HET FONDS - NEDERLANDSE KOSTUUMVERENIGING
Richtlijnen voor een aanvraag bij Het Fonds
Het Fonds is ingesteld door de Nederlandse Kostuumvereniging, voor financiële bijdragen aan
uitzonderlijke restauratieprojecten, bescheiden bijdragen aan het verrijken van de verzamelingen
kostuum, kant, mode en streekdracht van de Nederlandse musea en voor onderzoek en (al dan niet
wetenschappelijke) publicaties op het gebied van kostuum, kant, mode en streekdracht. De hoogte van
de toegekende bijdrage is maximaal € 2000,-

-

Aanvragen moeten passen binnen het kader van de vereniging, het behoud van en
kennisuitwisseling over mode, streekdracht en kant.
Projecten moeten een blijvend en zichtbaar karakter hebben. Dit niet alleen bij deelname aan
wetenschappelijk onderzoek, wetenschappelijke publicaties, maar ook bij uitzonderlijke
restauratieprojecten en in voorkomende gevallen het verrijken van de Collectie Nederland,
alles op de gebieden van de vereniging: kostuum, kant, mode en streekdracht. Als voorbeeld
noemen wij: geen bijdragen aan tentoonstellingen, maar wel een bijdrage aan een vouwblad,
publicatie, film of digitale informatiedrager.
De aanvrager dient lid te zijn (of te worden) van de Nederlandse Kostuumvereniging.

Bij een aanvraag moeten de volgende gegevens verstrekt worden:
- de omschrijving van het project
- het doel van het project
- het curriculum vitae van de aanvrager
- de lijst met referenties met betrekking tot het project
- het begrotings- / dekkingsplan;
- het gevraagde bedrag
De inhoudelijke beoordeling geschiedt door de Commissie Het Fonds, die vervolgens advies uitbrengt
aan het bestuur van de Nederlandse Kostuumvereniging.
Na besluitvorming door het bestuur over een verzoek krijgt de aanvrager binnen enkele weken
schriftelijk uitsluitsel.
Een toekenning, en dan?
- Indien de aanvraag gehonoreerd wordt moet de aanvrager na de realisatie van het project een
uitgavenoverzicht met kasstukken overleggen aan het bestuur en de commissie Het Fonds.
Hierna zal het aangevraagde bedrag worden uitgekeerd.
- Er dient zowel bij publicatie als bij aankoop of restauratie de naam en het logo van de
vereniging te worden vermeld.
- Indien het ter beschikking gestelde bedrag gebruikt wordt voor een publicatie, film of digitale
informatiedrager mede mogelijk maakt, ontvangt de vereniging één exemplaar.
- Indien de ondersteuning een tentoonstellingscatalogus betreft, dan zullen het bestuur en de
commissie Het Fonds een uitnodiging krijgen voor de opening van de tentoonstelling.
Contact: fonds@kostuumvereniging.nl

