
 

 
 

 
 

Toelichting eindverantwoording Coronaregeling Medewerkers 
Collectiebeleid 
 
 

 
Om de bijdrage definitief te kunnen vaststellen, moeten gehonoreerde aanvragers binnen 3 maanden 

na einddatum van de subsidieperiode een inhoudelijke en financiële eindverantwoording indienen.  

 
De eindverantwoording dien je in via een formulier dat je kunt vinden in ons digitale 

aanvraagsysteem: https://aanvragen-mondriaanfonds.nl.  Zodra je bent ingelogd, vind je in je inbox 
de betreffende aanvraag. Klik op de taak Digitale Eindverantwoording / Evaluative report en het 

formulier wordt automatisch geopend. Vul de gegevens in en upload de financiële en inhoudelijke 
eindverantwoording als bijlagen. 

 

Financiële eindverantwoording 
Bij bijdragen van €25.000 en meer ontvangt het Mondriaan Fonds binnen 3 maanden na de 

einddatum van de subsidieperiode een financiële verantwoording. In dit gespecificeerde overzicht 
maak je de betreffende personeelskosten, de bijdrage van het Mondriaan Fonds, de eigen bijdrage 

van 10% en de duur van de subsidieperiode inzichtelijk. Let op dat de bijdrage van het Mondriaan 

Fonds binnen deze regeling alleen kan worden gebruikt voor salariskosten en de daarmee 
samenhangende werkgeverslasten. Als onderliggend bewijs voor deze kosten hebben wij de 

betreffende arbeidsovereenkomst(en) nodig waarin in ieder geval duidelijk de naam, functie, 
taakomschrijving en het salaris is vermeld. In verband met de privacywetgeving dienende overige 

persoonsgegevens (zoals contactgegevens en geboortedatum) onleesbaar te worden gemaakt. 
 

Inhoudelijke eindverantwoording 

Gehonoreerde aanvragers moeten binnen 3 maanden na einddatum van de subsidieperiode ook een 
inhoudelijke verantwoording aanleveren met een beknopte evaluatie. Hierin wordt gereflecteerd op de 

impact van de bijdrage en eventuele relevante resultaten (zichtbaarheid, presentaties, gerealiseerde 
projecten etc.)  

Ontving je organisatie een bijdrage voor een medewerker Nieuw Erfgoedtalent? Dan ontvangen we 

ook een korte reflectie op de wijze waarop deze medewerker al dan niet heeft bijgedragen aan kennis 
over ontbrekende of onderbelichte perspectieven op collectievorming en -presentatie én de wijze 

waarop deze kennis wordt verankerd binnen de organisatie. 
 

Financiële en inhoudelijke verslagen moeten gescheiden worden aangeleverd. 
 

Heb je inhoudelijke vragen over de eindverantwoording? Neem contact op met een 

projectmedewerker en vermeld het aanvraagnummer in de mail. 
 

Lara Riga 
lara.riga@mondriaanfonds.nl  

020 523 16 38 

 
Minouche Wardenaar 

minouche.wardenaar@mondriaanfonds.nl  
020 523 15 63 

 

Financiële vragen kunnen, onder vermelding van het aanvraagnummer, worden gemaild naar: 
financien@mondriaanfonds.nl  
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