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A. Algemeen
1. Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door een LOTUS-kring die is aangesloten bij
één van de koepelorganisaties genoemd in artikel B1.
2. De subsidie bedraagt maximaal € 1.200,= voor de door de kring gemaakte opleidings- en
examenkosten. Van dit bedrag wordt € 250,= aan de kring uitgekeerd na het behalen van de
toelatingstoets of een positief assessment. Een bedrag van maximaal € 950,= wordt
uitgekeerd na het voldoen aan de eindtermen van Het Oranje Kruis en het met succes
afronden van het examen instructeur LOTUS.
B. Voorwaarden voor de LOTUS-kring
1. De LOTUS-kring moet aangesloten zijn bij één van de LOTUS koepelorganisaties: Organisatie
LOTUS of Vereniging Lotus Nederland.
2. Een LOTUS-kring kan uitsluitend een eigen lid voordragen.
3. Een subsidie-aanvraag dient de kosten te vermelden die de koepelorganisaties in rekening
brengen voor: de entreetoets of het assessment, de opleiding tot instructeur LOTUS en de
kosten van het examen. De kosten van eventuele herexamens worden niet vergoed.
4. De LOTUS-kring en de cursist tekenen beide de overeenkomst met het PHF en zijn beide
hoofdelijk verantwoordelijk voor het nakomen ervan.
5. Indien de cursist de opleiding voortijdig beëindigt, neemt de kring contact op met het PHF en
zorgt de kring voor restitutie van de al ontvangen subsidie.
6. Als een cursist na het behalen van het diploma instructeur LOTUS besluit niet voor de eigen
kring te gaan werken, zorgt de kring voor het binnen 12 maanden terugbetalen aan het PHF
van de ontvangen subsidie.
7. Een LOTUS-kring kan maximaal één keer in twee kalenderjaren aanspraak maken op deze
subsidieregeling.
8. De LOTUS-kring moet de subsidie aanvragen voordat wordt begonnen met de
toelatingstoets, het assessment en/of de opleiding. Indien hiermee wordt begonnen voordat
schriftelijk toestemming van het Prins Hendrik Fonds is ontvangen, wordt de aanvraag niet in
behandeling genomen.
9. Na het behalen van de toelatingstoets of het assessment kan de LOTUS-kring een
declaratieformulier indienen vergezeld van het bewijs van toelating tot de opleiding. Op
basis hiervan keert het PHF het eerste deel van de toegekende subsidie uit.
Na het behalen van de eindtoets van Het Oranje Kruis kan de LOTUS-kring opnieuw een
declaratieformulier indienen vergezeld van het diploma Instructeur LOTUS van Het Oranje
Kruis. Op basis hiervan keert het PHF het tweede deel van de toegekende subsidie uit.
10. Alle declaraties dienen binnen 12 maanden na het behalen van de eindtoets van Het Oranje
Kruis te zijn ingediend. Later ingediende declaraties worden niet in behandeling genomen.
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C. Voorwaarden voor de cursist
1. Is in het bezit van het diploma LOTUS van Het Oranje Kruis (HOK).
2. Verbindt zich om na het afstuderen een tegenprestatie te leveren in de vorm van het
verzorgen van lessen LOTUS-slachtoffer voor de LOTUS-kring, volgens een vooraf door
de kring en cursist overeengekomen periode.
3. De cursist volgt alle lessen en treedt in overleg met de cursuscoördinator als deze toch één of
meerdere lessen moet missen.
4. Indien de cursist om een geldige reden de opleiding voortijdig moet beëindigen, stelt deze de
LOTUS-kring en het PHF hiervan direct in kennis. In overleg met de cursuscoördinator wordt
een datum vastgesteld waarop de cursist opnieuw kan instromen.
5. Zorgt ervoor dat na het met succes afronden van een eindtoets van HOK de LOTUS-kring een
kopie van het slagingsbewijs (diploma HOK) naar het PHF stuurt.
6. De cursist dient binnen 6 maanden na toekenning van de subsidie begonnen te zijn met de
opleiding. Indien de cursist hiermee binnen 6 maanden nog niet is begonnen neemt de kring
direct contact op met het PHF en is deze verantwoordelijk voor restitutie van het al
toegekende subsidiebedrag.
7. De cursist dient binnen 12 maanden na het toekennen van de subsidie de opleiding te
hebben afgerond. Indien de cursist de studie binnen deze periode niet heeft afgerond vervalt
het recht op het tweede deel van de subsidie.
D. Voorwaarden voor het opleidingsinstituut
1. Toetst de geschiktheid van een cursist als toekomstig instructeur LOTUS door middel van een
assessment of toelatingstoets.
2. Leidt de cursist op tot en met het diploma Instructeur LOTUS van Het Oranje Kruis.
3. Biedt de mogelijkheid voor de cursist, die om goede redenen tijdelijk de opleiding moet
onderbreken, om op een later tijdstip (max. 2 jaar) zonder extra kosten weer in te stromen.
4. Indien bij herhaling blijkt dat bij één en hetzelfde opleidingsinstituut door het PHF
gesubsidieerde cursisten geen einddiploma van HOK weten te behalen, kan het PHF
besluiten om subsidieaanvragen voor opleidingen bij dit instituut niet langer te honoreren.
E. Procesbegeleiding PHF subsidies
1. Het College van Deskundigen adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over het
toekennen van subsidies.
2. Het bestuur stelt jaarlijks in de begroting, op basis van het beschikbare budget, een
maximum aantal subsidies vast.
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