
  
    

  
 

  
  
  

  
  

Budget congresbezoek: toelichting en declaratieformulier  
  

Waar is het budget congresbezoek voor bedoeld?   

De Hartstichting subsidieert wetenschappelijk onderzoek en vindt het belangrijk dat onderzoekers de 

resultaten van dit onderzoek presenteren op internationale congressen. De Hartstichting stelt voor 

congresbezoek een budget beschikbaar via het Dr. W. Stiggelbout-programma.  

  

Aan welke voorwaarden moet u als reiziger voldoen?   

• U bent aangesteld op een project van de Hartstichting en u staat ook als zodanig geregistreerd bij de 

Hartstichting.  

• U hebt een voordracht gehouden of een poster gepresenteerd over de resultaten van het project.   

• U hebt de Hartstichting met het logo en het subsidienummer van het project vermeld in het abstract, 

tijdens de presentatie en op de poster. Het logo vindt u op de website:  

https://www.hartstichting.nl/doe-mee/gebruik-logo-hartstichting  

  

Het declaratieformulier kunt u digitaal indienen door een e-mail te sturen aan research@hartstichting.nl. 

De aanvrager/projectleider van het betreffende project moet uw declaratie voor akkoord tekenen.  Verder 

vragen wij u een scan mee te sturen van:   

• uw vliegticket   

• de factuur van de hotelovernachting(en)  

• inschrijvingskosten   

• het abstract, de presentatie en/of de gepresenteerde poster   

  

Hoe vaak kunt u een congres bezoeken?   

Het budget voor congresbezoek is vastgesteld in de definitieve toewijzing of overeenkomst van uw project. De 

aanvrager/projectleider bepaalt wie wanneer gebruik maakt van het budget. Boek uw reis en hotel zo 

goedkoop mogelijk. U kunt dan meer congressen bezoeken. U kunt gebruikmaken van het budget tot een jaar 

na de einddatum van het project.   

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Team Onderzoek van de Nederlandse Hartstichting. Email: 

research@hartstichting.nl.   

  

  

  

  

  

  

  

HET DR. W. STIGGELBOUT-PROGRAMMA  

dr. W. Stiggelbout  

Medisch Directeur Nederlandse Hartstichting 

van 1.7.1985 tot 31.5.1995  

  

W. Stiggelbout heeft zich als Medisch Directeur steeds beijverd voor het internationaal en publicitair 

uitdragen van resultaten van wetenschappelijke onderzoeksprojecten van de Nederlandse Hartstichting. In 

november 1998 is het Dr. W. Stiggelbout-programma ingesteld dat reisbudget beschikbaar stelt voor 

onderzoekers die hun werk presenteren op een internationaal congres.  
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Declaratieformulier congresbezoek  
  

Projectnummer    

Projectleider  
  

Titel congres    

Datum congres  
  

  

  

Naam reiziger    

IBAN-nummer, ten name 

van, woonplaats    

E-mail reiziger    

Telefoon    

  

  

Kosten heen en terugreis 

(vliegen economy class, 

openbaar vervoer 2e klas)  

Voeg kopie bij van het ticket  

  

Kosten overnachting  

Voeg kopie bij van de rekening  

  

Inschrijfkosten congres  
  

Kosten totaal  
  

  

  

Wat is het belangrijkste dat 

u heeft geleerd?  

  

Wat heeft het congresbezoek 

u verder opgeleverd?  
  

  

  

Handtekening projectleider 

en datum  

  

Handtekening reiziger en 

datum  
  

  



  


