Reglement Beoordelingscommissie Frame, Voice, Report!
Artikel 1 Instelling en taken
1.
2.
3.

Stichting Wilde Ganzen – IKON stelt een beoordelingscommissie in voor het subsidieprogramma
Frame, Voice, Report!
Het Subsidieprogramma Frame, Voice, Report! is een onderdeel van het internationale DEAR
programma Frame, Voice, Report! gefinancierd door de Europese Commissie.
De beoordelingscommissie is een onafhankelijke commissie van experts die tot taak heeft de
subsidieaanvragen voor het subsidieprogramma Frame, Voice, Report! te beoordelen en daarover
advies uit te brengen aan de directie van Stichting Wilde Ganzen - IKON. Indien het totaal
aangevraagde subsidiebedrag voor de betreffende aanvraagronde hoger is dan het subsidieplafond
adviseert de beoordelingscommissie over de rangschikking van de aanvragen op basis van de
toetsingscriteria.

Artikel 2 Samenstelling
1.
2.
3.

4.
5.

6.

De beoordelingscommissie bestaat uit ten minste drie leden.
Alle leden van de beoordelingscommissie worden door de directie van Wilde ganzen benoemd.
Wilde Ganzen draagt er bij de samenstelling van de commissie zorg voor dat zowel Vlaanderen als
Nederland en de journalistiek als maatschappelijke organisaties op het gebied van ontwikkelingswerk
evenwichtig zijn vertegenwoordigd.
Personen die deel uitmaken van of werkzaam zijn bij Wilde Ganzen kunnen geen lid van de commissie
zijn.
Leden die zitting nemen in de beoordelingscommissie mogen zelf geen aanvraag indienen bij het
subsidieprogramma Frame, Voice, Report of in bestuurlijke zin betrokken zijn bij een organisatie die
een aanvraag indient bij het programma.
De beoordelingscommissie wordt bijgestaan door de program officer Frame, Voice, Report!. De
program officer is geen lid van de commissie.

Artikel 3 Benoeming en ontslag
1.
2.
3.

De leden van de beoordelingscommissie worden voor de duur van de beoordelingsperiode van 1 juni
2018 tot 30 mei 2018 benoemd door de Directie van Stichting Wilde Ganzen - IKON.
Op verzoek of bij ontslag eindigt het lidmaatschap van de commissie tussentijds.
Bij tussentijdse vacatures benoemt de Directie van Stichting Wilde Ganzen - IKON zo nodig een nieuw
lid.

Artikel 4 Vergaderingen
1.
2.
3.

4.

De aanvragen worden voor 1 september 2018 en 1 april 2019 geclusterd en beoordeeld. De
beoordelingscommissie komt dus voor die data bij elkaar om de aanvragen te beoordelen.
Een vergadering als bedoeld in het eerste lid kan niet worden gehouden, indien niet ten minste alle
leden, aanwezig zijn.
De program officer Frame, Voice, Report! belegt de vergaderingen en zorgt ervoor dat de agenda en
bijbehorende stukken, spoedeisende gevallen uitgezonderd, ten minste 14 dagen van tevoren
beschikbaar zijn.
De vergaderingen van de commissie zijn vertrouwelijk en niet openbaar.
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5.
6.

Van de vergaderingen van de commissie wordt door de program officer Frame, Voice, Report! verslag
opgemaakt in de vorm van adviezen.
de directie van Stichting Wilde Ganzen – IKON besluit over de subsidieverleningen en - weigeringen
van aanvragen bij het subsidieprogramma Frame, Voice, Report! op basis van de adviezen van de
beoordelingscommissie. Indien zij afwijkt van adviezen van de commissie, motiveert zij die afwijking.

Artikel 5 Mondelinge informatieverschaffing door de beoordelingsconsultants
Indien de commissieleden dat dienstig achten, kunnen zij de beoordelingsconsultant die een aanvraag
heeft beoordeeld uitnodigen om in die vergadering mondeling nadere informatie over de aanvraag en zijn
of haar beoordeling te verschaffen.

Artikel 6 Totstandkoming adviezen
1.
2.
3.
4.
5.

De commissie adviseert bij meerderheid van stemmen.
Een lid van de commissie neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over onderwerpen
waarbij hij op enigerlei wijze indirect persoonlijk belang heeft.
De commissie brengt haar adviezen schriftelijk en met redenen omkleed uit aan de directie van
Stichting Wilde Ganzen - IKON.
De adviezen komen tot stand met inbreng van alle leden, de commissie is eindverantwoordelijk voor
de opgemaakte adviezen.
Adviezen van de commissie worden door alle leden van de commissie getekend.

Artikel 7 Vergoeding
1.
2.
3.

De voorzitter en de leden van de commissie ontvangen voor het bijwonen van de vergaderingen van
de commissie een vergoeding, alsmede reis- en verblijfskosten.
Voorbereidingstijd wordt niet vergoed.
Reistijd wordt niet vergoed.

Artikel 8 Onvoorziene gevallen
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen de leden in onderling overleg.

Artikel 9 Citeertitel
Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement Beoordelingscommissie Frame, Voice, Report! 2018-2019.
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