VOORWAARDEN
Indien CODE043 je plan goedkeurt en ondersteunt, dien je rekening te houden met de volgende
voorwaarden:

1. Het project vindt plaats in Maastricht.
2 Na het indienen van je projectplan ontvang je een uitnodiging voor de CES - CODE event support.
Hier presenteer je je plan voor het CODE team en andere jongeren. Meer informatie over de CES
vind je op de website.
3. CODE043 kan de voorwaarde stellen om een samenwerkingsverband aan te gaan met andere
jongereninitiatieven.
4. Jouw project mogen wij benoemen en omschrijven op onze website. Hierbij mogen we je
voornaam, leeftijd en school/opleiding noemen. Ook mede organisatoren van je project mogen we
op onze website benoemen. Het is mogelijk dat we je daarvoor kort interviewen over je project.
5. Wij ontvangen graag een persoonlijke foto van jou (of eventueel van het team waarmee je je
project organiseert) deze foto is bestemd voor promotie op onze website en Social Media. Wij
ontvangen naast een foto van jou (of je team) ook 3 foto’s van het project dat je dankzij onze hulp
kunt uitvoeren.
6. In alle communicatie uitingen van je project dien je het logo POWERED BY CODE043 te plaatsen –
zoals op uitnodigingen, affiches, advertenties, persberichten, programmaboekjes, websites en
Social Media. Dit stellen wij verplicht zodat andere jongeren ook te horen krijgen over CODE043. Ons
logo is te vinden op de website onder het menu ‘Plan Indienen’ onderaan bij DOWNLOADS. Als je
niet aan deze verplichting voldoet kan CODE043 overgaan tot terugvordering van (een deel van) de
bijdrage.

7. Indien je project een activiteit betreft dan ben je verplicht een CODE043 poster op te hangen.
Deze is af te halen op ons kantoor.
8. CODE043 waardeert het als er extra mogelijkheden zijn om haar betrokkenheid te laten zien op
en rondom het project. Bespreek dit met je projectbegeleider bij CODE043.
9. Verandering in de realisatiedatum moet vooraf aan ons worden doorgegeven. Als zonder opgaaf
van redenen de termijn van realisatie niet wordt gehaald, kan de bijdrage worden ingetrokken.
10. Na afloop van je project heb je zes weken de tijd om alles af te ronden. Op onze website vind je
het evaluatieformulier die je samen met een door jou opgestelde projectbegroting en financiële
afhandeling online kunt indienen. Deze sturen per e-mail versturen voldoet niet aan de
voorwaarden.

