
Criteria voor de beoordeling van aanvragen: 

Indieners: Een aanvraag tot financiering van een project door DGMN dient te allen tijde te 

worden ingediend door of in samenwerking met een groep van apothekers, zijnde 

contribuanten aan de Stichting DGMN.  

Doelstelling: In de aanvraag dient de doelstelling kort en helder beschreven te zijn. Projecten 

die voor financiering in aanmerking komen dienen verenigbaar te zijn met het doel van de 

Stichting (art. 2 Statuten): "het bevorderen van het doelmatig en rationeel voorschrijven, 

afleveren en gebruik van geneesmiddelen, alsmede diensten die de samenwerking tussen de 

eerste- en tweedelijns gezondheidszorg op het gebied van geneesmiddelengebruik bevorderen, 

zulks in het belang van verzekerden en voorts al hetgeen met een of ander rechtstreeks of 

zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords." 

Doelgroep: Projecten kunnen zich richten op (groepen van) apothekers, huisartsen, patiënten 

of combinaties daarvan, mits deze zich bevinden binnen het werkgebied van de 

Apothekersvereniging Midden-Nederland (AVMN). 

Projecten die in aanmerking komen voor financiering dienen zoveel mogelijk ten goede te 

komen van het gehele werkgebied van de Apothekersvereniging Midden-Nederland. 

Projecten op kleinere schaal kunnen voor financiering in aanmerking komen, mits het project 

(en/of de resultaten daarvan) op een later tijdstip beschikbaar is/komt voor toepassing elders 

binnen de Vereniging. Indieners hebben dan de verplichting om hieraan hun medewerking te 

verlenen.  

Bij de beoordeling van aanvragen wordt de grootte van de doelgroep meegewogen. 

Begroting: DGMN verstrekt de gevraagde financiering uitsluitend indien een volledige en 

sluitende begroting voor het gehele project is ingediend. Het DGMN-bestuur beschouwt een 

ingediende begroting als taakstellend. Wijzigingen van of aanvullingen op de begroting zijn 

slechts mogelijk na goedkeuring door het DGMN-bestuur.  

Als voor financiering van het project ook andere partijen zijn of worden benaderd, dan zal 

DGMN slechts gedeeltelijk financieren, en wel zodanig dat het totale door de aanvrager(s) 

benodigde bedrag door alle door aanvrager(s) benaderde partijen wordt gedragen.  

 


