
 

B-actief spelregels 
 

Deze B-actief spelregels geven aan hoe BVN omgaat met een aantal belangrijke zaken: 

 Alles wat BVN doet is gericht op het realiseren van haar missie en visie. 

 BVN verkoopt geen spullen. 

 BVN hanteert een huisstijl. Voor meer informatie kun je contact opnemen via 

b-actief@borstkanker.nl. 

 BVN werkt samen met B-actief vrijwilligers en heeft de wijze van samenwerking 

vastgelegd in het handboek ‘Samen werken met vrijwilligers en ethische code’. 

 BVN vergoedt onkosten van vrijwilligers op declaratiebasis. BVN betaalt geen 

vacatiegelden. Inzet gaat op vrijwillige basis voor BVN en op basis van gelijke 

behandeling wordt dit bedrag gevraagd en geïnd door BVN en besteed aan de inzet 

van vrijwilligers. 

 Overeenkomsten met derden worden altijd aangegaan door BVN, nooit direct door 

vrijwilligers. 

 BVN heeft vastgelegd hoe zij omgaat met commerciële samenwerkingspartners. 

 BVN volgt voor haar handelen de medische richtlijnen zoals opgesteld door de 

beroepsgroepen. 

 Betaling van sprekers of workshopleiders mag maximaal 25 euro bedragen in de 

vorm van een attentie als er geen reiskosten worden gevraagd. 

 BVN heeft een klachtenregeling, gedragscode en werkt met een 

vertrouwenspersoon. 

 

B-actief richtlijnen 

 Je bent lid van BVN (of je wordt lid) en persoonlijk betrokken bij borstkanker. Dat wil 

zeggen: je hebt zelf borstkanker (gehad), je hebt een erfelijke/familiaire aanleg voor 

borstkanker of je bent een directe naaste. 

 Je initiatief sluit aan bij de doelstellingen van Borstkankervereniging Nederland. 

 Je kunt maximaal 500 euro aanvragen en maximaal twee aanvragen per persoon per 

ronde. Gelijksoortige activiteiten mogen in één aanvraag. 

 Je vult de aanvraag digitaal in. Het aanvraagformulier vind je op onze website. 

 BVN biedt ondersteuning door middel van communicatiemiddelen en contact via 

b-actief@borstkanker.nl.  

 Je bent als aanvrager aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de activiteit en het 

budget. 

 Je krijgt (indien gewenst) een voorschot van 80% van de onkosten. De resterende 

20% ontvang je uiterlijk vier weken na de activiteit op je eigen bankrekening na 

inleveren van het eindverslag. B-actief ondersteunt geen initiatieven die reeds binnen 

een straal van 20 km door een ander BVN-lid worden ondernomen. 

 Reiskosten van landelijke activiteiten vallen buiten deze regeling en kunnen via 

reguliere BVN declaratie richtlijnen vergoed worden. 

 

Wat valt niet onder B-actief? 

 Projecten georganiseerd door professionals. 

 Projecten vanuit landelijke projectgroepen van BVN (deze lopen via het landelijk 

bureau). 
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Wat biedt BVN? 

 Beoordeling van de aanvraag door het B-actief team (bestaande uit medewerker 

ledencontact, medewerker financiële administratie en minstens één vrijwilliger). 

 Digitale vraagbaak via b-actief@borstkanker.nl.  

 Financiële ondersteuning uit jaarlijks beschikbaar budget. 

 Communicatieplatform via borstkankeragenda.nl en communicatiemiddelen. 

 Jaarlijks BVN bijeenkomsten ter inspiratie en ondersteuning. 

 

Beoordelingscriteria 

 De aanvrager is lid van BVN. 

 De activiteit draagt bij aan de doelstellingen en doelgroepen van BVN. 

 Er is sprake van een samenwerking tussen andere leden en/of organisaties. 

 Er zijn geen soortgelijke activiteiten in een straal van 20 km. 

 Financiële onderbouwing moet redelijk en kloppend zijn en de activiteit mag 

maximaal 500 euro kosten. 

 

Aanvraagprocedure 

Hieronder lees je de zes stappen voor een B-actief aanvraag en verantwoording. 

1. Dien je aanvraag digitaal in. 

2. Binnen een maand wordt je aanvraag beoordeeld door het B-actief team. 

3. De overeenkomst wordt getekend en 80% van toegekende begroting wordt op de 

rekening van de aanvrager gestort. 

4. De activiteit vindt plaats binnen vier maanden na de aanvraag. 

5. Stuur je verantwoording met afrekening (+ betaalbewijzen) uiterlijk binnen vier weken 

na de activiteit digitaal in. 

6. Het restant bedrag wordt op de rekening van de aanvrager gestort. Wanneer er een 

bedrag over is, moet dit binnen vier weken na afronding teruggestort worden op het 

rekeningnummer NL54INGB0008148115 t.n.v. Borstkankervereniging Nederland. Je 

ontvangt een afrondingsformulier retour. 

 

Heb je nog vragen over B-actief? Neem dan contact op via b-actief@borstkanker.nl. 

 

mailto:b-actief@borstkanker.nl
http://www.borstkankeragenda.nl/
mailto:b-actief@borstkanker.nl

