
Aandachtspunten verantwoording regeling Ontwikkeling 2021-2024 
 
Noot: Voor het gemak spreken we in dit document over de tweejarige aanvraag. Voor eenjarige 
aanvragen zijn de verantwoordingseisen gelijk, waarbij uiteraard maar voor 1 jaar een 
verantwoording gegeven wordt.  
 

Verantwoordingsperiode 
De subsidie is aangevraagd voor 1 of 2 jaar, waarbij de aanvrager zelf de startdatum hee  bepaald.  
Deze projectjaren zijn vaak niét gelijk aan kalenderjaren. Let er bij de verantwoording dus op dat je de 
cijfers invult over de projectjaren horende bij de subsidieperiode. Als de startdatum 1 april is, loopt 
het projectjaar dus van 1 april t/m 31 maart. 
 
Waar zie je de startdatum van de subsidieperiode? 
Deze startdatum staat in je toekenningsbrief (per mail ontvangen) en kun je via Mijn AFK terugzien in 
het ingestuurde aanvraagformulier voor deze subsidie  
 
Opzoeken startdatum subsidieperiode in Mijn AFK 

- Ga naar ‘mijn subsidies’, zoek de toegekende aanvraag op en klik op de blauwe knop ‘bekijk’.  

 
 

- Dan klik je door naar de aanvraag en scrol je in de aanvraag omlaag naar ‘subsidiegegevens’. 
Hierin zie je welke startdatum je hebt opgegeven: 

 
 

  



Financieel verslag 
In de regeling staat: 

 
 

- Je vult in het verantwoordingsformulier de cijfers in die gerealiseerd zijn. Dat doe je voor alle 
vragen die je ook hebt ingevuld in de aanvraag als prognose/begroot voor de projectjaren.  

- Je upload het bestand met de financiële verantwoording in het aanvraagformulier. We 
verwachten in de financiële verantwoording een toelich ng op verschillen tussen begroot en 
gerealiseerd.  

- Financieel verslag: zorg dat de verantwoording per projectjaar apart wordt gegeven en ook te 
koppelen is aan de gegevens zoals ingevuld bij de realisa e in het verantwoordingsformulier. 
We willen in het verslag een beknopt, meer cijferma g overzicht zien van de verrichte 
ac viteiten. 

- Jaarrekening: bij tweejarige subsidies lever je twee jaarrekeningen aan. 
 

Wanneer is een jaarrekening een goede financiële verantwoording? 
- Een jaarrekening(en) kun je alleen gebruiken als de startdatum van een projectjaar van je 

subsidieperiode gelijk is aan de startdatum van een boekjaar in je administra e en daarmee 
in je jaarrekening (als je boekjaar op 1 januari begint en je projectjaar ook).  

- Zit er een klein verschil tussen de startdatum van je projectjaar en startdatum boekjaar, dan 
mag je ook de jaarrekening(en) als verantwoording aanleveren, met daarbij een addendum 
zodat de jaarrekening aansluit op de cijfers die je bij de realisa e invult in het 
verantwoordingsformulier. Let op: ook als het projectjaar bijna aansluit op het boekjaar, geef 
je voor de verantwoording de gegevens op per projectjaar.  

 
 

Inhoudelijk verslag 
Het inhoudelijke verslag dat je upload bestaat uit: 
- ac viteitenverslag 
- inhoudelijk verslag: een inhoudelijke beschrijving van én toelich ng óp de verrichte ac viteiten 
waarmee kan worden aangetoond dat de gesubsidieerde ac viteiten volgens plan hebben 
plaatsgevonden. 
- ontwikkeldoel: beschrijving van de mate waarin de aanvrager het beoogde gekozen ontwikkeldoel 
hee  bereikt met betrekking tot de ontwikkeling in (keuze uit): 
 - ar s ek opzicht 
 - zakelijk opzicht 
 -  marke ng/publieksbereik 
 - de bijdrage aan diversiteit en inclusie  


