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Procesplanning indiening bij Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant 
Versie 30 januari 2018 

 
Het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant (LOF Brabant) kent vanaf 18 september 2017 een 
doorlopende openstelling. De beoordeling en selectie van de aanvragen vindt plaats aan de hand van 
de volgende stappen: 
 

- Indiening 
U dient uw aanvraag, voorzien van de verplichte bijlagen, digitaal in via de webportal via 
www.lofbrabant.nl. U ontvangt een automatische ontvangstbevestiging van de indiening.  
 

- Toets op volledigheid 
Het fondsmanagement toetst uw aanvraag op volledigheid. Indien uw aanvraag onvolledig is, stellen 
wij u tot 6 weken voor de vergaderdatum van het Investeringscomité in de gelegenheid om uw 
aanvraag aan te vullen. Indien deze termijn verstreken is, kan uw aanvraag niet worden behandeld in 
deze vergadering van het Investeringscomité, maar wordt deze in de volgende vergadering behandeld. 
Indien uw aanvraag volledig is, ontvangt u geen bericht.  
 
Vervolgens wordt u door het fondsmanagement uitgenodigd om, als onderdeel van het 
beoordelingsproces, tijdens de vergadering van het Investeringscomité een pitch te geven over uw 
aanvraag. 
 

- Financieel-technische toets  
De vergaderdata van het Investeringscomité zijn gepubliceerd op www.lofbrabant.nl. Zodra een 
aanvraag wordt ingediend en volledig is, start het fondsmanagement de financieel-technische toets. 
Het fondsmanagement licht uw projectplan, de begroting en de business case door en stelt hierover 
mogelijk per e-mail aanvullende vragen aan u. Afhankelijk van uw beantwoording van de vragen neemt 
het fondsmanagement de ingediende begroting en het financieringsplan voor akkoord over of worden 
deze bijgesteld.  
 
Alle volledige aanvragen worden door het fondsmanagement voorgelegd aan het externe, 
onafhankelijke Investeringscomité, voorzien van een oplegmemo van het fondsmanagement. Het 
Investeringscomité brengt een zwaarwegend advies uit aan het fondsmanagement over de ingediende 
aanvragen.  
 

- Vergadering Investeringscomité 
Het fondsmanagement zal u binnen vijf weken na afloop van de vergadering informeren over de 
beoordeling van uw aanvraag door het Investeringscomité:   

 Indien het Investeringscomité verheldering wenst over uw aanvraag, neemt het 
fondsmanagement hierover contact met u op;  

 Indien het Investeringscomité positief is over uw aanvraag, stelt het fondsmanagement een 
concept overeenkomst op en neemt contact met u op over de invulling van de voorwaarden 
waaronder de overeenkomst wordt gesloten; 

 Indien u met de overeenkomst akkoord bent, wordt de overeenkomst ondertekend door het 
fondsmanagement en ontvangt u deze digitaal via de webportal; 
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 Indien het Investeringscomité negatief is over uw aanvraag, neemt het fondsmanagement contact 
met u op en ontvangt u een afwijzing van uw verzoek om een geldlening via de webportal. 

 

- Sluiting overeenkomst van geldlening en ontvangst lening 
De overeenkomst van geldlening dient door de aanvrager binnen de in de overeenkomst gestelde 
termijn retour te worden gezonden aan het fondsmanagement. Als de getekende overeenkomst per 
post is ontvangen, wordt de lening binnen enkele weken aan de aanvrager overgemaakt.  


