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Wegwijs in Subsidieland is een uitgave van  
het Bureau Steunverlening van 
de Protestantse Kerk in Nederland 
 
 
 
Vraag aan de gebruiker 
We proberen dit boekje steeds aan te passen aan de actualiteit, maar willen zeker niet beweren dat 
we van dag tot dag onder controle kunnen houden wat er allemaal verandert.  
Daarom een vraag aan u als gebruiker van dit boekje:  
Als u stuit op onjuistheden in het boekje, of suggesties hebt over wat er beter of anders zou kunnen, 
houden we ons daarvoor steeds aanbevolen. 
Reacties graag naar:  
Bureau Steunverlening PKN  
Postbus 8504  
3503 RM  Utrecht of mailen naar: steunverlening@pkn.nl 
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1. Inleiding 
 

Uitgangspunt voor het (kerkrentmeesterlijk) beheer in de Protestantse Kerk in Nederland is dat de 
gemeenten financieel zelfstandig opereren. De kosten verbonden aan de predikantsplaats, de 
gebouwen en de kerkelijke activiteiten dienen in principe door de gemeenten zelf gedragen te 
worden. In bijzondere situaties bestaan echter mogelijkheden om financiële steun van derden te 
verkrijgen, vooral in situaties waarin de gemeente monumentale gebouwen beheert, maar ook in 
situaties waarbij instandhouding of uitbreiding van het pastoraat aan de orde is. Deze derden zijn te 
onderscheiden in: 
 
1. burgerlijke overheden (gemeente, provincie, rijk) 
Met het oog op het behoud van cultureel erfgoed geeft de burgerlijke overheid instandhoudings- en 
restauratiesubsidies voor erkende monumentale gebouwen en orgels en in incidentele gevallen ook 
bij het onderhoud van niet-monumentale panden. Voor nieuwbouw en zaken van pastorale aard 
geeft de overheid geen steun. 
 
2. particuliere fondsen 
Voor particuliere fondsen geldt globaal hetzelfde als voor de overheid. De meeste fondsen steunen 
alleen het behoud van erkend monumentaal cultuurbezit of gebouwen vermeld op de 
cultuurhistorische waardenkaart. Enkele fondsen zijn er die ook projecten op het gebied van 
pastoraat of jeugdwerk medefinancieren. 
 
3. kerkelijke steunfondsen 
De Protestantse Kerk in Nederland kent enkele fondsen, waaruit financiële steun verleend kan 
worden voor bouw en onderhoud van gebouwen (monumentaal en niet-monumentaal) en voor 
inhoudelijk kerkenwerk, zoals pastoraat, missionair-diaconaal werk en jeugdwerk. 
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2. Burgerlijke overheden 

 
Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (Brim) 
Per 1 januari 2013 treedt de nieuwe Brim-regeling in werking.  De overheid stimuleert eigenaren van 
rijksmonumenten planmatig onderhoud te plegen en zo grote, dure restauraties te voorkomen. Dat 
doet ze met de instandhoudingsregeling. Om zoveel mogelijk aanvragen te honoreren is de regeling 
in 2013 op belangrijke onderdelen vernieuwd. Bent u eigenaar van een rijksmonument en van plan 
werkzaamheden uit te voeren om dit monument te onderhouden? Dan is het goed dat u zich 
verdiept in de Brim-regeling. Via Brim kunt u namelijk in aanmerking komen voor een laagrentende 
lening of voor een subsidie voor de onderhoudskosten. 
 
Meer informatie over de Brim-regeling kunt u terugvinden op www.monumenten.nl/brim en 
www.cultureelerfgoed.nl. U kunt het ook opvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, via 
info@cultureelerfgoed.nl of tel. (033) 42 17 456. 
 

Provincie en Gemeente 

Naast de rijksregeling kennen provincies en lokale overheden (soms) ook eigen 
subsidiemogelijkheden. Het is altijd nuttig bij de eigen burgerlijke gemeente daarnaar te informeren. 
Soms zal het zo zijn dat een project van de kerkelijke gemeente ook een belang van de plaatselijke 
overheid kan dienen. Denk aan het verenigingsgebouw, dat bijvoorbeeld in een dorpsgemeenschap 
een bredere betekenis kan hebben dan alleen voor de kerkelijke gemeente. 
 
Sommige provinciale overheden kennen provinciale subsidiemogelijkheden voor financiële steun bij 
restauratie of onderhoud aan monumentale gebouwen. Omdat de regelingen per provincie 
verschillen en omdat ze in de tijd nogal eens wijzigen, kan hier geen overzicht van de afzonderlijke 
regelingen gegeven worden. In voorkomende gevallen is het aanbevelenswaardig bij de provincie te 
informeren naar de bestaande mogelijkheden. 
 
Meer informatie over de subsidieregelingen van overheidswege is uiteraard te vinden op de website 
van de Rijksdienst (zie hierboven). Verdere nuttige adressen: 
 
1. de gemeentesecretarie ter plaatse;  

(voor navraag naar plaatselijke en provinciale mogelijkheden) 
 
2. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  

Postbus 1600  
3800 BP  Amersfoort  
tel. (033) 42 17 799 e: info@cultureelerfgoed.nl w: www.cultureelerfgoed.nl 

 
3. Stichting Kerkelijk Geldbeheer 

Postbus 147  
2800 AC  Gouda  
tel. (0182) 58 80 00 e: info@skggouda.nl w: www.skggouda.nl 

 

4 

 

 

 

http://www.monumenten/
http://www.cultureelerfgoed.nl/
http://www.skggouda.nl/


4. Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer 
Postbus 176 
3300 AD  Dordrecht 
tel. (078) 63 93 666 e: info@kerkrentmeester.nl w: www.kerkrentmeester.nl 

 
5. Commissie Orgelzaken 

(te bereiken via VKB, zie onder 4) 
 
6. de Stichtingen Behoud Kerkelijke Gebouwen (SBKG) w: www.sbkg.nl 

SBKG-Friesland SBKG-Groningen/Drenthe 
Postbus 137 Pr. Hendrikplein 10 
8900 AC  Leeuwarden 9641 GK  Veendam 
tel. (058) 212 35 92 tel. (0598) 62 61 26 
e: info@sbkgf.nl e: info@sbkgd.nl 

 
SBKG-Overijssel/Flevoland SBKG-Zeeland  
Vossenhoek 16 p/a M. Klompelaan 10 
8172 AB Vaassen 4385 JL  Vlissingen 
tel. (0578) 57 01 57 tel. (0118) 46 56 37 
e: info@sbkg.nl e: info@sbkgz.nl 
 
SBKG-Gelderland SBKG-Noord-Brabant/Limburg 
Vossenhoek 16 Postbus 25 
8172 AB Vaassen 4844 ZG Terheijde 
tel. (0578) 57 01 57 tel. (078) 67 62 276 
e: info@sbkg.nl e: j.buijs@casema.nl 
 
SBKG-Zuid-Holland SBKG Utrecht  
Sportlaan 6 Kerkeland 63 
3299 XG Maasdam 3947 MV Langbroek 
tel. (076) 59 31 702 tel. (0343) 561652 
e: info@sbkgzh.nl e: sbkgu@kpnmail.nl 

 
 SBKG-Noord-Holland Vanuit een aantal SBKG’s is uitstekende  

e: hpdoornbos@planet.nl
technische assistentie bij restauraties te 
verkrijgen. 
 

7. De Regionale Colleges voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB’s) 
 
Bij het regelen van alle beheerszaken in de Protestantse Kerk is een belangrijke rol weggelegd voor 
de Regionale Colleges voor de Behandeling van de Beheerszaken. Kortweg de RCBB’s. 
De taken van de RCBB’s worden met name beschreven in Ordinantie 11 van de Kerkorde.  
 
Het verdient aanbeveling om tijdig het Regionaal College voor de Behandeling van de Beheerszaken 
te informeren over de plannen tot restauratie van een kerkgebouw of een orgel. Volgens de 
kerkordelijke regelingen dient het RCBB goedkeuring te verlenen in alle gevallen waar het 
geregistreerde monumenten betreft. In een aantal gevallen zal het RCBB bovendien nog advies willen 
vragen van de landelijke Werkgroep Kerkbouw. Het RCBB treedt ook op als adviseur voor de 
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Commissie Steunverlening van de Protestantse Kerk en voor enkele particuliere fondsen. 
 
De RCBB’s zijn gekoppeld aan de 9 kerkprovincies van de PKN. Tot voor kort hadden alle 
kerkprovincies een eigen kantoor. Sinds 1 januari 2008 zijn de 9 regionale dienstencentra opgegaan 
in 4 regio steunpunten, met de volgende indeling:  
 

- Regio Noord: Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Flevoland. 
- Regio Midden: Noord-Holland en Utrecht 
- Regio Zuid-Oost: Gelderland, Noord-Brabant en Limburg 
- Regio Zuid-West: Zuid-Holland en Zeeland. 

 
Maar op onderdelen wordt hier juist met betrekking tot de RCBB’s weer van afgeweken. 
Voor de meest directe bereikbaarheid van de RCBB’s geldt het volgende: 
 
RCBB Friesland en RCBB Groningen & Drenthe 
Steunpunt Noord, Postbus 152,  7950 AD  STAPHORST 
tel. 06 – 151 399 71; e: t.trox@pkn.nl 
 
RCBB Overijssel & Flevoland 
Steunpunt Noord, Postbus 152,  7950 AD  STAPHORST 
tel.; 0522-291 958; e: steunpuntnoord@pkn.nl 
 
RCBB Gelderland 
Steunpunt Zuid-Oost, Postbus 175,  6980 AD  DOESBURG 
tel. 0313 – 482 063; e: steunpunt.zuidoost@pkn.nl 
 
RCBB Noord-Holland en RCBB Utrecht 
Steunpunt Midden, Postbus 8504,  3503 RM  UTRECHT 
tel. 06 – 110 531 24; e: w.vliek@pkn.nl 
 
RCBB Zuid-Holland 
Steunpunt Zuid-West, Dorpsstraat 50,  2995 XH  HEERJANSDAM 
tel. 06 – 119 219 77; e: g.oosterwijk@pkn.nl 
 
RCBB Zeeland en RCBB Noord-Brabant en Limburg 
t.a.v. de heer F. Groenleer, Postbus 57,  4750 AB  OUD-GASTEL 
tel. 06 – 507 339 23; e: f.groenleer@pkn.nl 
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3. Particuliere fondsen 
 
In Nederland bestaat een veelheid aan particuliere fondsen met de meest uiteenlopende 
doelstellingen. Veel van deze fondsen zijn aangesloten bij de Vereniging van Fondsen in Nederland 
(FIN). Deze vereniging geeft elke twee jaar een boek uit, waarin de bij haar aangesloten fondsen 
worden beschreven. Het adres van de vereniging is: 
 
Vereniging van Fondsen in Nederland – FIN 
Jan van Nassaustraat 102  
2596 BW  ’s-Gravenhage 
tel. (070) 326 27 53; fax. (070) 326 22 29 
e: info@verenigingvanfondsen.nl w: www.verenigingvanfondsen.nl 
 
Naast bovengenoemd Fondsenboek is – bij dezelfde uitgever – ook een Fondsendisk op de markt. 
Beide zijn verkrijgbaar bij de betere boekhandel of bij: 
Walburgpers, Zutphen 
Postbus 4159,  7200 BD  Zutphen 
tel. (0575) 510522; fax (0575) 542289 
e info@walburgpers.nl w: www.walburgpers.nl 
 
Op de bladzijde hierna volgt een overzicht van fondsen, waarvan bekend is of verwacht kan worden 
dat zij steun verlenen aan protestantse gemeenten. Meestal betreft de steun de conservering van 
cultuurbezit, dus de restauratie van monumentale gebouwen. In een enkel geval is ook steun 
mogelijk voor pastoraat, jeugdwerk en andere kerkelijke activiteiten. Daarbij gaat het dan uitsluitend 
om projecten of tijdelijke financiering. Steun voor nieuwbouw, renovatie of onderhoud van kerkelijke 
centra, verenigingsgebouwen of pastorieën is bij particuliere fondsen niet of nauwelijks te verkrijgen 
(tenzij het weer een monument zou betreffen). 
 
Bij particuliere fondsen is het van belang te letten op de regio, waarbinnen zij werkzaam zijn.  
In onderstaand overzicht zijn de fondsen opgenomen met het doel, waarvoor zij geven, en de regio, 
waarbinnen zij werkzaam zijn. Na dit schema vindt u een nadere beschrijving van alle fondsen: 
adressen, criteria, etc. 
 
Fondsen kennen allemaal hun eigen prioriteiten en beperkingen. 
In het algemeen geldt dat men verwacht dat aanvragen van te voren schriftelijk worden ingediend; in 
veel gevallen heeft men daarvoor speciale aanvraagformulieren. Er dient dan een duidelijke 
omschrijving van het project gegeven te worden; het tijdsbestek waarin het zich afspeelt, de kosten 
etc. Vaak wordt aangegeven dat men in ieder geval geen exploitatiekosten zal meefinancieren. 
Al deze min of meer voor de hand liggende zaken worden niet vermeld, dat gebeurt (in de nadere 
beschrijving) als het voorwaarden of nadere informatie betreft die wat minder vanzelfsprekend zijn.  
Behalve dat in het Fondsenboek (of in de Fondsen Almanak) veel informatie is te vinden, hebben 
sommige fondsen ook een eigen website, die nader informeert over wat men wel en niet kan 
verwachten. 

Voor een goede aanpak bij het werven van fondsen: zie verder hoofdstuk 5. 
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Overzicht fondsen  
 

Naam fonds cultuurbe
houd 

kerkenwerk Regio, waarbinnen fonds 
werkzaam is. 

De Frans Mortelmans Stichting ja nee Nederland 

Dinamo Fonds ja nee Nederland 

Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds ja nee Nederland 

Dr. R. van Luttervelt Restauratie Stichting ja nee Utrechtse Vecht- en 
Amstelstreek 

HSK Stichting H.S. Kammingafonds ja nee provincie Groningen 

Insingerstichting ja ja Nederland 

Joppe van Poortvlietfonds ja nee West-Brabant 

M.A.O.C. Gravin v. Bylandt Stichting ja nee Nederland 

Maatschappij van Welstand ja projecten, 
o.a. 
jeugdwerk 

Nederland 

Mr. Paul de Gruyter Stichting ja nee Nederland 

Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds 
PBC heeft vestigingen in alle provincies en 
enkele grote steden; en kent daarnaast 
nog een aantal ‘fondsen op naam’ 

ja nee Nederland 
afzonderlijke regio’s 

Eggink Den Daas Fonds (PBC) ja nee Achterhoek 

Pfältzer Birnie Fonds (PBC) ja nee Nederland 

Stichting ANWB-fonds ja nee Nederland 

Stichting Bianchi ja nee Noord-Brabant en Limburg 

Stichting Bouwcultuurfonds Friesland ja nee Friesland 

Stichting Cultuurfonds Bouwfonds 
Nederlandse Gemeenten 

ja nee Nederland 

Stichting Cultuurfonds van de Bank 
Nederlandse Gemeenten 

ja nee Nederland 

Stichting De Putter ja nee Nederland 

Stichting Dioraphte ja nee Nederland en vijf buitenlanden 

Stichting Edwina van Heek ja nee Twente, Achterhoek 

Stichting Elise Mathilde Fonds ja nee Nederland 

Stichting Foundation Jordaan van Heek ja jeugdwerk Oost Nederland 

Stichting Fonds Voorne Putten en 
Rozenburg 

ja nee Eilanden Voorne en Putten, 
gemeente Rozenburg 
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Stichting Het Hervormd Weeshuis nee jeugdwerk Zwolle e.o. 

Stichting J.B. Scholtenfonds ja nee provincie Groningen 

Stichting K.F. Hein Fonds ja nee Utrecht 

Stichting M.C.D.H. Fonds ja ja Noord-Holland 

Stichting Neyenburghfonds nee ja Nederland 

Stichting Restauratie Hulpfonds 
Klokkestoelen 

klokkensto
elen 

nee Nederland 

Stichting Rotterdam ja ja Nederland 

Stichting Sint Nicolaas Gasthuis ja nee Nederland 

Stichting Spelberg Stokmans Fonds nee jeugdwerk Nederland 

Stichting Steunfonds nee jeugdwerk Nederland 

Stichting TBI Fonds ja ja Nederland 

Stichting Thurkowfonds ja nee Nederland 

Stichting tot Behoud van het Nederlandse 
Orgel 

orgels nee Nederland 

Stichting VSB Fonds ja nee Nederland 

Van der Mandele Stichting ja nee Zuid-Holland 
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De Frans Mortelmans Stichting 
Omschrijving 
De Stichting beoogt een algemeen maatschappelijk belang voor Nederland en overzeese 
gebiedsdelen. Hiertoe bevordert de Stichting activiteiten op het gebied van wetenschap en cultuur. 

Bijdrage 
De hoogte van de bijdrage wordt per project bepaald.  

Aanvraag 
Zuidsingel 32 
4571 HP  Axel 
 
Dinamo Fonds 
Omschrijving 
De Stichting heeft als doel het verlenen van incidentele steun aan instellingen op het gebied van 
monumentenzorg, natuurbehoud en het welzijn van dieren. Jaarlijks wordt de netto baten van het 
stichtingsvermogen in 3 gelijke delen verdeeld en uitgekeerd aan daartoe door het Bestuur 
aangewezen instellingen.  

De Stichting verricht haar werkzaamheden met het oog op het nageslacht. 

Bijdrage 
Maximaal ca. € 10.000,-. 
 
Aanvraag 
M. Nijhofflaan 2 
2624 ES Delft 
tel: (015) 262 07 63 
e: info@dinamofonds.nl w: www.dinamofonds.nl 
 
Dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds 
Omschrijving 
De doelstelling van de Stichting is werkzaam te zijn in het belang van het Nederlandse volk en te 
fungeren als instelling van weldadigheid ten opzichte van Nederlanders. Zij tracht dit doel te bereiken 
door o.m. het bevorderen van cultuur conservering door het geven van subsidie voor restauratie van 
monumenten en steun aan musea. 
 
Bijdrage 
De bijdrage is maximaal € 10.000,-. Er is geen bijdrage mogelijk voor renovatie of achterstallig 
onderhoud. 
 
Aanvraag 
Jan van Nassaustraat 102 
2596 BW Den Haag 
tel: (070) 383 12 41  
e: info@mullerfonds.nl w: www.mullerfonds.nl 
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Dr. R. van Luttervelt Restauratie Stichting 
Omschrijving 
De Stichting heeft tot doel het restaureren van panden met een architectonische en/of historische 
waarde in de gemeente Loenen en omgeving. Daartoe restaureert of geeft de Stichting financiële 
steun aan de restauratie van monumenten of beeldbepalende panden of objecten in die omgeving.  
 
Regio 
Het gebied is  beperkt tot de Vecht en Amstelstreek. 
 
Voorwaarden 
Bij de aanvraag gelden de volgende voorwaarden: 

het te restaureren pand moet architectonische en/of historische waarde hebben; 
de aanvrager moet zelf een belangrijk deel van de restauratie financieren. 

 
Bijdrage 
Maximaal ca. € 10.000,-. 
 
Aanvraag 
Hoflaan 1 
3632 BT Loenen aan de Vecht 
 
HSK Stichting H.S. Kammingafonds 
Omschrijving 
Het doel van het Fonds is het financieel ondersteunen van sociale en culturele belangen van de 
bevolking van de provincie Groningen. Hiertoe verleent zij investerings en projectsubsidies voor 
sociaal culturele doeleinden. 
 
Regio 
Groningen. 
 
Aanvraag 
Postbus 610 
9700 AP Groningen 
tel: (050) 316 42 38 
w: www.jbs-hsk.nl  
 
Aanvullende informatie 
Het H.S. Kammingafonds en het J.B. Scholtenfonds werken nauw samen. De fondsen verstrekken 
nooit beide een subsidie voor hetzelfde doel. 
 
Insinger Stichting 
Omschrijving 
De Stichting heeft ten doel steun te verlenen aan verenigingen en stichtingen in wiens doeleinden 
het kerkelijke of het pastorale element aanwijsbaar naar voren treedt of die uit anderen hoofde een 
uitgesproken protestants christelijke signatuur vertonen. 
 
Bijdrage 
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De hoogte van de bijdrage wordt bepaald door de omvang van het subsidieverzoek, de 
achtergrondinformatie en de zelfwerkzaamheid van de aanvrager. 
 
Aanvraag 
p/a Postbus 655 
3800 AR  Amersfoort 
 
Joppe van Poortvlietfonds 
Omschrijving 
Het Fonds voorziet in financiële bijdragen ten behoeve van restauraties en verbouwingen van 
kerkgebouwen en orgels in West-Brabant. 
 
Aanvraag 
Kruislandsedijk 25 
4651 RH  Steenbergen 
 
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting 
Omschrijving 
De Stichting verleent steun aan rechtspersonen die het algemeen belang van mens en dier binnen 
Nederland beogen. Daarnaast verleent zij steun aan Nederlanders die financiële hulp nodig hebben. 
Steun bij bouw of verbouw van kerken wordt alleen verstrekt als het gaat om erkende monumenten. 
 
Aanvraag 
Wassenaarseweg 64 
2596 CJ Den Haag 
tel: (070) 324 69 36 
 
Maatschappij van Welstand 
Omschrijving 
Het doel van de Vereniging is het steunen van het protestantisme in Nederland. Het zwaartepunt van 
de werkzaamheden lag lange tijd in de provincies Noord Brabant, Limburg en het Land van Maas en 
Waal. Inmiddels ziet men heel Nederland als werkgebied. De Vereniging ondersteunt de protestants 
kerkelijke gemeenten, instellingen, organisaties en natuurlijke personen binnen de Protestantse Kerk. 
Er zijn bijdragen beschikbaar voor onder andere protestants jeugdwerk en restauratie van kerkelijke 
gebouwen. 
De Maatschappij van Welstand beheert ook een aantal kleinere protestantse fondsen. 
 
Bijdrage 
De hoogte van de bijdrage wordt per project bepaald en liggen doorgaans tussen de € 3.000.- en 
€ 12.000,-. 
 
Aanvraag 
Postbus 655 
3800 AR Amersfoort 
tel: (033) 467 10 15 fax: (033) 467 10 19 
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e: info@welstand.nl w: www.welstand.nl 
 
Mr. Paul de Gruyter Stichting 
Omschrijving 
De Stichting stelt, zonder sociale of wetenschappelijke doeleinden uit te sluiten, vooral gelden 
beschikbaar voor bepaalde kerkelijke en culturele zaken. De activiteiten moeten bij voorkeur in 
Nederland plaatsvinden. 
 
Aanvraag 
Postbus 5060 
5201 GB  ’s-Hertogenbosch 
De aanvraag moet schriftelijk in drievoud worden ingediend. 
 
PBC Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds 
Omschrijving 
Het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBC) en de daaraan verbonden regiokantoren verlenen subsidies 
op de terreinen van: Podiumkunsten, Beeldende kunst, Monumentenzorg, Geschiedenis en letteren 
en Natuurbehoud. De regiokantoren hebben een eigen bestuur met eigen beslissingsbevoegdheid. 
Het PBC kent ook een groot aantal ‘fondsen op naam’. Enkele daarvan staan ook vermeld in dit 
boekje. Voor het kerkrentmeesterlijk beheer is vooral dat het PBC regelmatig substantiële bijdragen 
heeft geleverd voor de restauratie van monumentale kerkgebouwen, orgels, bijzondere woonhuizen, 
interieurs etc. De regiokantoren  zullen eerder een bijdrage leveren aan de restauratie van kleine 
objecten zoals dorpspompen, grafmonumenten, gevelstenen, klokken, etc. 
 
Voorwaarden 
Bij de aanvraag moet een projectvoorstel worden overlegd dat moet bevatten: 
a. gegevens over de aanvrager; 
b. informatie over de juridische status (statuten, bestuur); 
c. informatie over de financiële positie (begroting, recente jaarstukken); 
d. informatie over de (recente) activiteiten; 
e. omschrijving van het project; 
f. aanvang en duur van het project; 
g. een begroting en dekkingsplan; 
h. twee referenties 
 
Bijdrage 
De omvang van de subsidies en de wijze van financiering van de projecten varieert al naar gelang de 
omvang, aard en betekenis van het project. Door het PBC worden met regelmaat substantiële 
subsidies verstrekt. De procedures zijn vaak nauw gekoppeld aan die van de RDMZ (tegenwoordig 
RACM). 
 
Aanvraag 
Postbus 19750 
1000 GT Amsterdam 
tel: (020) 520 61 30 fax: (020) 623 84 99 
e: info@cultuurfonds.nl w: www.cultuurfonds.nl  
 
Aanvullende informatie 
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De middelen van het Fonds zijn afkomstig uit de Giro en Bankloterij en de lotto/toto, Lucky Ten en 
Krasloterij en uit schenkingen door particulieren en bedrijven. De helft van het budget wordt besteed 
via de regiokantoren, 10% van het budget wordt besteed aan natuurbehoud, 6% aan wetenschap en 
de rest is bestemd voor cultuur. 
Alle adresgegevens van de regiokantoren zijn gemakkelijk te vinden op de website. 
 
PBC Eggink Den Daas Fonds 
Omschrijving 
Het doel van het fonds is het geven van steun aan monumentenzorg in de Gelderse Achterhoek. 
 
Regio 
Gelderse Achterhoek. 
 
Aanvraag 
Postbus 19750 
1000 GT Amsterdam 
tel: (020) 520 61 30 fax: (020) 623 84 99 
Op de aanvraag beslist het Bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds. 
 
PBC Pfältzer Birnie Fonds 
Omschrijving  
Het doel van het fonds is het ondersteunen van projecten op het gebied van de monumentenzorg en 
het natuurbehoud. 
 
Aanvraag 
Postbus 19750 
1000 GT Amsterdam 
tel: (020) 520 61 30 fax: (020) 623 84 99 
Op de aanvraag beslist het Bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds 
 
Stichting ANWB-Fonds 
Omschrijving 
Het Fonds verstrekt donaties voor het aanpassen, in stand houden en restaureren van 
toeristisch/recreatieve objecten van duurzame aard en met een bovenlokale waarde in Nederland. 
Het bestuur streeft daarbij zo veel mogelijk een goede regionale spreiding na. Incidenteel 
ondersteunt zij ook nieuw op te starten toeristisch/recreatieve objecten of projecten. Bij voorkeur 
ondersteunt het Fonds kleine vastomlijnde projecten. 
 
Voorwaarden 
Bij de aanvraag geldt onder meer de volgende voorwaarde: 

- (afgezien van duidelijk projectaanvraag etc.) de projecten moeten uit recreatief-toeristisch 
oogpunt van meer dan lokale betekenis zijn en van blijvende waarde. 

 
Bijdrage 
De bijdrage is maximaal ca. € 5.000,-. 
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Aanvraag 
Postbus 93200 
2509 BA Den Haag 
tel: (070) 314 63 23 
e: anwbfonds@anwb.nl w: www.anwb.nl 
 
Stichting Bianchi 
Omschrijving 
De Stichting stelt zich ten doel subsidies en garantstellingen te verstrekken aan de restauratie van 
rijksmonumentale kerken in Noord-Brabant en Limburg. 
 
Aanvraag 
Aanvragen voor dit fonds verlopen via de Maatschappij van Welstand te Amersfoort  
 
Stichting Bouwcultuurfonds Friesland 
Omschrijving 
De Stichting geeft aanvullende subsidie voor bouwkundige projecten die beeld of landschappelijk 
bepalend zijn voor een stad of dorp in Friesland. 
 
Regio 
Friesland. 
 
Bijdrage 
De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de grootte van het object en kan variëren van € 2.500,- 
tot € 15.000,-.  
 
Aanvraag 
Prins Hendrikstraat 8 
8911 BK Leeuwarden 
 
Stichting Bouwcultuurfonds Zuid-Nederland 
Omschrijving 
Doelstelling: het bevorderen van het behoud van bouwkundige monumenten, geregistreerd op de 
monumentenlijst van rijk, provincie of gemeente, evenals het bevorderen van het in stand houden 
van de bouwcultuur. 
 
Prioriteit hebben projecten: 
van restauraties met regionaal bouwkundig belang 
die door de gemeenschap breed worden gedragen 
die na restauratie functioneren op een manier, die het voortbestaan waarborgt 
 
Regio 
Zuidelijke provincies 
 
Aanvraag 
Pomperschans 22 
5595 AV Leende 
tel: (040) 29 31 127 
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e: bcf@akiom.nl w: www.bouwcultuurfonds.nl 
 
Stichting Cultuurfonds Bouwfonds Nederlandse Gemeenten 
Omschrijving 
De Stichting Cultuurfonds Bouwfonds Nederlandse Gemeenten is in 1988 opgericht door de NV 
Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. Het Cultuurfonds heeft tot doel bij te dragen in de kosten van 
culturele gemeentelijke projecten in Nederland, of daarmee verband houdende projecten, waarin 
gemeenten participeren. Het gaat om activiteiten op o.m. het gebied van restauratie (gebouwen en 
kunstwerken) en verbouwingen. Projecten met een uitgesproken politiek, sociaal of religieus karakter 
komen niet voor ondersteuning in aanmerking. 
 
Voorwaarden 
Bij de aanvraag gelden de volgende voorwaarden: 

het moet gaan om een gemeentelijk project of een project waarin gemeenten participeren; 
het project moet eenmalig, concreet en herkenbaar en van regionaal en/of landelijk belang 
zijn; 
het project moet een relatie hebben met het werkterrein van het Bouwfonds; 
overlegging van een projectvoorstel dat naast de gebruikelijke informatie (projectvoorstel, 
begroting etc. ook een adhesiebetuiging van de gemeente waar het project plaatsvindt moet 
bevatten. 

 
Aanvraag 
Postbus 15 
3870 DA Hoevelaken 
tel: (033) 253 97 00  
 
Nadere voorschriften 
Bij steunverlening geldt als voorschrift de vermelding van de naam van het Cultuurfonds. 
 
Stichting Cultuurfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten 
Omschrijving 
De Stichting heeft tot doel gemeentelijke activiteiten op het gebied kunst en  cultuur, die (mede) 
door gemeenten worden mogelijk gemaakt en die van betekenis zijn voor het gemeentelijk beleid. 
Activiteiten die o.a. voor een bijdrage in aanmerking komen: stads- en landschapsinrichting en 
monumentenzorg. 
 
Voorwaarden 
Bij de aanvraag gelden de volgende voorwaarden: 

indiening van een gedocumenteerd projectvoorstel; 
het moet gaan om een activiteit die: 

a. door één of meerdere gemeenten financieel of bestuurlijk worden gedragen; 
b. een uniek, bijzonder, experimenteel of voorbeeldstellend karakter dragen voor andere 

gemeenten; 
c. een meer dan lokale uitstraling hebben; 
d. zodanig financieel zijn opgezet dat een bijdrage gerechtvaardigd is. 
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Bijdrage 
Gemiddelde bijdrage: € 5.000,-. Er is jaarlijks € 650.000,- beschikbaar. 
 
Aanvraag 
Postbus 30305 
2500 GH Den Haag 
tel: (070) 37 50 837 
e: cultuurfonds@bng.nl w: www.bng.nl 
 
Nadere voorschriften 
Bij steunverlening geldt als voorschrift de vermelding van de naam van het Cultuurfonds.  
 
Stichting De Putter 
Omschrijving 
De doelstelling van de Stichting is het verlenen van financiële steun aan kerkelijke, charitatieve, 
culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen. Feitelijk verleent de 
Stichting steun aan behoeftige personen en kleinschalige projecten. De zorg voor de mens staat bij 
de beoordeling van de aanvragen centraal. Gelet op de omvang en het beleid van het fonds worden 
slechts in beperkte mate bijdragen verstrekt. 
 
Aanvraag 
Pastoorstraat 5 
1411 SC  Naarden-Vesting 
tel: (035) 693 35 96 
 
Stichting Dioraphte 
Omschrijving 
De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële ondersteuning aan algemeen nut beogende 
instellingen in binnen- en buitenland, welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten doel hebben het 
organiseren van projecten of activiteiten ten behoeve van: 

- kwetsbare groepen in de maatschappij; 
- onderwijs;gezondheidszorg; 
- werkgelegenheid; 
- de bevordering - alsmede de uitvoering - van wetenschappelijk onderzoek; 
- Nederlands cultureel erfgoed; en/of 
- Nederlandse podiumkunsten,  

alsmede al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 
ruimste zin van het woord. 
 
Voorwaarden 
In beginsel wordt steun verleend middels giften.  
We kennen twee soorten giften. De eerste is de onvoorwaardelijke gift. Daarbij wordt een bedrag 
toegekend en overgeboekt op basis van een betalingsverzoek volgens de bij de toekenning verstrekte 
toekenningsvoorwaarden. 
Het tweede type gift is de maximale gift. Bij dit type gift - dat het meeste wordt toegekend - wordt 
een bedrag vastgesteld dat Dioraphte maximaal zal bijdragen op basis van het budget in de aanvraag. 
De uiteindelijke bijdrage wordt bepaald op basis van de eindrapportage en zal dus minder zijn indien 
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er minder is uitgegeven aan het project/de activiteit etc. (er wordt dan Pro Rata bijgedragen op basis 
van het verschil tussen het budget in de aanvraag en de uiteindelijke realisatie). 
Dioraphte Sociale Initiatieven richt zich bij voorkeur op projecten en activiteiten die voor grote 
groepen mensen in de samenleving van belang zijn, of kunnen worden. Een project dat door 
Dioraphte wordt ondersteund, kan een looptijd van meerdere jaren hebben. 
 
Aanvraag 
Kuipershaven 169, 
Postbus 255,  3300 AG  DORDRECHT NL 
postbus@dioraphte.nl 
tel: (+31) 78 635 22 22 
 
Stichting Edwina van Heek 
Omschrijving 
De Stichting heeft verschillende doelstellingen. Ten eerste ondersteunt zij initiatieven tot behoud, 
herstel en aankoop van Natuurmonumenten en waardevolle landgoederen. Ten tweede verleent zij 
steun ter instandhouding of herstel van 
gebouwen met een historische waarde. Ook geeft zij bijdragen voor de aankoop van voorwerpen van 
kunstwaarde, historische waarde of natuurhistorische waarde voor openbare verzamelingen en voor 
de instandhouding van deze verzamelingen. Gezien de omvang en het beleid van het Fonds worden 
slechts in zeer beperkte mate bijdragen verstrekt. 
 
Regio 
Overijssel en de Gelderse Achterhoek. 
 
Voorwaarden 
Bij de aanvraag geldt o.a. : 
- te restaureren bouwwerken moeten op de monumentenlijst staan. 
 
Bijdrage 
Er wordt in het algemeen geen beperking gesteld aan de hoogte van de bijdrage. Er is geen bijdrage 
mogelijk voor exploitatietekorten. 
 
Aanvraag 
Zonnebeekweg 114 
7546 RH Enschede 
tel: (053) 42 82 751 
 
Stichting Elise Mathilde Fonds 
Omschrijving 
Het doel van de Stichting is het verlenen van financiële steun aan instellingen, die een algemeen 
sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven. 
 
Aanvraag 
Woudenbergseweg 11 
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3953 ME  Maarsbergen 
tel: (0343) 55 40 63 fax: (0343) 41 34 30 
e: elisemathilde@teslincs.nl w: www.elisemathilde.nl 
 
Stichting Foundation Jordaan van Heek 
Omschrijving 
De Stichting steunt in beperkte mate activiteiten van algemeen nuttige instellingen, gevestigd in het 
Oosten van Nederland en/of Parijs. Er is een voorkeur voor schilderkunst en monumentenzorg. 
Daarnaast kunnen op kleine schaal activiteiten op sociaal terrein (jeugdwerk, gehandicapten) 
ondersteund worden. 
 
Regio 
Oost Nederland. 
 
Bijdrage 
De bijdrage is maximaal € 2.500,-. 
 
Aanvraag 
Postbus 754 
7500 AT Enschede 
 
Stichting Fonds Voorne Putten en Rozenburg 
Omschrijving 
De Stichting heeft tot doel het verlenen van financiële steun aan instellingen die zich in het gebied 
van Voorne, Putten en Rozenburg bezighouden met het bevorderen van culturele, sociale en andere 
maatschappelijke projecten. 
 
Regio 
Het gebied is beperkt tot de gemeenten op de eilanden Voorne en Putten en Rozenburg. 
 
Aanvraag 
Postbus 121 
3100 AC Schiedam 
 
Stichting Het Hervormd Weeshuis 
Omschrijving 
De Stichting heeft tot doel het bevorderen en het steunen van het 
jeugdwerk en de jeugdzorg in Zwolle. 
 
Regio 
Gemeente Zwolle en onmiddellijke omgeving. 
 
Aanvraag 
Wipstrikpark 15 
8025 CB Zwolle 
tel: (038) 45 32 545 
 
Stichting J.B. Scholtenfonds 
Omschrijving 
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Het doel van het Fonds is het lenigen van sociale en sociaalculturele noden en het stimuleren van 
sociaalculturele activiteiten in de provincie Groningen. Het fonds geeft investerings en 
projectsubsidies voor deze doeleinden. 
 
Regio 
Activiteiten moeten plaatsvinden in de provincie Groningen. 
 
Aanvraag 
Postbus 610 
9700 AP Groningen 
tel: (050) 316 42 38 
w: www.jbs-hsk.nl 
 
Aanvullende informatie 
Het H.S. Kammingafonds (nr.60643) en het J.B. Scholtenfonds werken nauw samen (zie H.S. 
Kammingafonds). 
 
Stichting K.F. Hein Fonds 
Omschrijving 
Het Fonds heeft tot doel het bevorderen van de volksgezondheid, monumentenzorg, natuurbehoud, 
cultuur en volksontwikkeling en het maatschappelijk werk. Het Fonds doet schenkingen en verstrekt 
tevens garanties aan instellingen die werkzaam zijn op een van deze gebieden. 
 
Regio 
Activiteiten moeten plaatsvinden in de regio Utrecht. 
 
Aanvraag 
Maliesingel 28 
3581 BH Utrecht 
tel: (030) 23 22 114 fax: (030) 23 28 555 
e: hein@kfhein.nl w: www.kfheinfonds.nl 
 
Stichting M.C.d.H. Fonds 
Omschrijving 
Het doel van de Stichting is de ondersteuning van protestants-christelijke instellingen. De bijdrage is 
bestemd voor concrete zaken die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de zending en voor de 
activiteiten van kerk, zoals de aanschaf van meubilair van kerken, kerkelijke tehuizen en kerkelijk 
jeugdwerk. 
 
Bijdrage 
De bijdrage bedraagt maximaal enkele duizenden euro’s.  
Aanvraag 
Herengracht 524 a 
1017 CC Amsterdam 
tel: (020) 623 32 46 

20 

 

 

 



 
Stichting Neyenburghfonds 
Omschrijving 
Het doel van de Stichting is de bevordering van de geestelijke en lichamelijke volksgezondheid. De 
Stichting verleent financiële steun voor de ondersteuning, huisvesting en verzorging van bejaarde 
personen. Ook steunt zij het geestelijke en sociale werk van protestants-christelijke kerkelijke 
instellingen, die daarvoor in aanmerking komen (dit is uitsluitend ter beoordeling van het Bestuur 
van de Stichting). 
 
Voorwaarden 
Bij de aanvraag moet worden overlegd: 
 een recent uittreksel van inschrijving van de aanvragende instelling bij de Kamer van 

Koophandel; 
 de laatst vastgestelde jaarrekening; 
 een begroting en een financieringsplan van het project; 
 vermelding van andere voor een bijdrage benaderde fondsen en de daarop verkregen 

respons. 
 
Bijdrage 
Geen bijdrage is mogelijk voor o.m. exploitatiekosten en daarmee vergelijkbare kosten, kerkbouw of 
restauratie en kosten die onder de verantwoordelijkheid van de overheid vallen. 
 
Aanvraag 
p/a Oranje Fonds 
Postbus 90 
3500 AB  UTRECHT 
tel: (030) 65 64 524 
e: info@oranjefonds.nl w: www.nldoet.nl 
 
Aanvullende informatie 
De Stichting verleent onder andere bijdragen voor wonen, zorg en welzijn van ouderen. 
 
Stichting Restauratie Hulpfonds Klokkestoelen 
Omschrijving 
Het doel van de Stichting is het behoud van historische klokkenstoelen door bevordering van 
verantwoord en continu beheer en restauratie. De Stichting controleert regelmatig de technische 
toestand en moedigt preventief onderhoud aan. Er worden financiële bijdragen verleend aan 
eigenaren van klokkenstoelen in de kosten van onderhoud en restauratie. Ook verstrekt de Stichting 
advies en bemiddeling ten aanzien van andere subsidiemogelijkheden. Bij de uitvoering van 
projecten kan de Stichting technische steun en begeleiding verlenen. 
NB: klokkenstoelen in kerktorens worden niet ondersteund. 
 
Doelgroep 
Eigenaren van historische klokkenstoelen. 
 
Bijdrage 
Maximaal € 1.600,- 
 
Aanvraag 
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Hottingastate 47 
8926 PV Leeuwarden 
tel: (058) 2661550 
e: info@klokkenstoelen.nl w: www.klokkenstoelen.nl 
 
Stichting Rotterdam 
protestants-christelijk stimuleringsfonds voor activiteiten op sociaal en cultureel terrein 
Omschrijving 
De Stichting Rotterdam steunt activiteiten die een bijdrage leveren aan de oplossing van sociale 
problemen van mensen dan wel tegemoet komen aan culturele behoeften. Voorwaarde is dat deze 
activiteiten worden ondernomen op initiatief van of met daadwerkelijke inbreng en 
medeverantwoordelijkheid  van protestants-christelijke organisaties. Daarnaast dienen de 
activiteiten concreet, doelgroepgericht en zo mogelijk kwantificeerbaar te zijn. Vernieuwing en 
bijdragen aan sociale verandering hebben prioriteit. Inzet van vrijwilligers vormt een aanbeveling. 
Aanvragen voor activiteiten die uitsluitend van een bijdrage van de Stichting Rotterdam afhankelijk 
zouden worden, worden als regel niet gehonoreerd. 
 
Voorwaarden 
Op haar website, www.stichtingrotterdam.nl geeft de Stichting nadere informatie over haar werk en 
over de vereisten voor een aanvraag. De tekst wordt op gezette tijden geactualiseerd. 
 
Aanvraag 
Stichting Rotterdam 

Postbus 255 

3300 AG DORDRECHT 

tel: (078) 635 22 22 

e:  tom.vanstokkom@stichtingrotterdam.nl w: www.stichtingrotterdam.nl  
 
Aanvullende informatie 
Activiteiten van kerken en plaatselijke gemeenten kunnen alleen in aanmerking komen voor een 
bijdrage als zee en bredere doelgroep hebben dan alleen de leden van de eigen kerkelijke gemeente. 
 
Stichting Sint Nicolaas Gasthuis 
Stichting Sint Nicolaas Gasthuis verleent financiële steun aan in Nederland gevestigde instellingen die 
een sociaal of charitatief belang behartigen. Daarnaast verleent de stichting steun aan instellingen en 
personen die actief zijn op het vlak van cultuur, wetenschap en educatie. 

In het licht van de historie van het Gasthuis wordt voorrang gegeven aan aanvragen uit de Haagse 
regio. Het College draagt voorts bij voorkeur bij aan projecten waarvan het door sponsoring te 
financieren deel minder is dan de helft van de totale kosten. 

Aanvragen worden ingedeeld in twee categorieën: 
● Sociaal : jongeren, ouderen, gehandicapten, kansarmen 
● Cultureel:  muziek, theater, musea, erfgoed en educatief 
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Aanvragen dienen te bestaan uit een beschrijving van de organisatie en het project, het beoogde 
resultaat en een beschrijving van wat het project bijzonder maakt. Verder is een projectbegroting 
noodzakelijk. 
 
Aanvraag 
Het College van Regenten 
Storm van ’s-Gravesandeweg 17 
2242 JA Wassenaar 
e-mail: ccgeversdeynoot@gmail.com 
telefoon: 0631792880 
 
Stichting Spelberg Stokmans Fonds 
Omschrijving 
De Stichting SpelbergStokmans Fonds behartigt vanuit haar doelstelling de belangen van de jeugd in 
vrijzinnig protestantse kring. Een bijdrage is mogelijk voor nieuw gestarte activiteiten en eenmalige 
activiteiten. 
Gelet op de omvang en het beleid van het fonds worden slechts in beperkte mate bijdragen 
verstrekt. 
 
Voorwaarden 
Bij de aanvraag geldt dat het vrijzinnig protestantse element zichtbaar moet zijn. 
 
Aanvraag 
Nieuwegracht 27 a 
3512 LC Utrecht 
 
Stichting Steunfonds 
Omschrijving 
De Stichting heeft tot doel het maatschappelijk werk te ondersteunen en in het bijzonder 
vernieuwende activiteiten van jeugdorganisatie. Daarnaast heeft financiering van de vorming van 
jeugdleid(st)ers een bijzondere prioriteit. De bijdrage is alleen bestemd voor instellingen die werken 
vanuit de christelijke basis. 
 
Voorwaarden 
Bij de aanvraag geldt: 
- overlegging van een projectplan dat een omschrijving van de activiteit moet bevatten en een 

begroting met toelichting; 
- het geld moet in Nederland worden besteed; 
- het project moet een positief christelijke grondslag hebben. 
 
Bijdrage 
Maximaal € 2.500,- 
 
Aanvraag 
Postbus 2 
3300 AA Dordrecht 
tel: (078) 614 44 10 
 
Stichting TBI Fonds 
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Omschrijving 
De Stichting steunt de restauratie van monumenten. Het gaat hierbij om oude monumenten die een 
publieksfunctie hebben. De Stichting draagt tevens bij in de opleidingskosten van leerling 
restauratiemedewerkers. 
 
Voorwaarden 
Bij de aanvraag gelden de volgende voorwaarden: 

- overlegging van een projectplan dat een omschrijving van de activiteit moet bevatten en een 
begroting met toelichting; 

- het monument moet toegankelijk zijn voor publiek; 
- het moet gaan om een oud monument, dat wil zeggen geen modern industrieel monument; 
- bij de werkzaamheden moeten leerling restauratiemedewerkers worden ingeschakeld. 

 
Aanvraag 
Mr. La Grostraat 27  
5324 AJ  Ammerzoden 
tel: (073) 594 96 01 
 
Stichting Thurkowfonds 
Omschrijving 
De stichting heeft uitsluitend ten doel het uitoefenen van weldadigheid, in hoofdzaak door het geven 
van bijdragen aan binnen het Rijk gevestigde kerkelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of 
het algemeen nut beogende instellingen. 
 
Aanvraag 
Adres: 
Sportlaan 200, 
2566 LH, Den Haag 
 
 

Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel 
Omschrijving 
Het doel van de Stichting is het verlenen van steun aan restauraties van historische orgels in  
Nederlandse (kerk)gebouwen. 
 
Voorwaarden 
Bij de aanvraag gelden de volgende voorwaarden: 
 medefinanciering door derden; 
 het moet gaan om historische orgels. 
 
Bijdrage 
Maximaal € 2.500 
Aanvraag 
Postbus 105 
8080 AC  Elburg 
e: orgelstichting@hetnet.nl w: www.sbno.org 
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Stichting VSBfonds 
Omschrijving 
Het VSBfonds stelt zich ten doel financiële steun te verlenen  aan projecten van algemeen 
maatschappelijk, sociaal-maatschappelijk of ideëel belang. De steun op dit terrein heeft zowel een 
landelijk als lokaal karakter. Het Fonds zet zich in op terreinen van zorg en welzijn, natuur en milieu, 
kunst en cultuur en sport en vrije tijd. Aan activiteiten of projecten met een uitgesproken politiek of 
religieus karakter wordt geen financiële steun verleend. Eind 2008 is door het VSBfonds aangegeven 
dat men niet langer orgelrestauraties kan ondersteunen. 
 
Voorwaarden 
De Stichting hanteert een eigen aanvraagformulier. Aanvragen dienen ten minste vier maanden voor 
aanvang van het project te worden ingediend. 
 
Bijdrage 
De hoogte van de bijdrage wordt per project bepaald. De Stichting beschikt over een jaarbudget van 
€ 46 miljoen. 
 
Aanvraag 
Postbus 16 
3500 AA Utrecht 
tel: (030) 230 33 00 fax: (030) 230 33 99 
e: info@vsbfonds.nl w: www.vsbfonds.nl  
 
Aanvullende informatie 
Stichting VSB Fonds is in 1990 voortgekomen uit de fusie tussen VSB Groep NV (VSB Bank) en Fortis 
AMEV NV. Deze fusie bracht het Fonds in het bezit van een aandelenkapitaal in de verzekeraar. Het 
VSBfonds is feitelijk een verzameling van een aantal regionale fondsen. Enkele daarvan beschikken 
nog over eigen, autonome besturen. Dat betreft: 
 Stichting VSB Fonds Westfriesland (Postbus 4, 1600 AA  Enkhuizen) 
 Stichting VSB Fonds Woerden en Omstreken (Westdam 3 L, 3441 GA  Woerden) 
 Stichting VSB Fonds Westland (Postbus 266, 2690 AG ’s-Gravenzande) 
 
Van der Mandele Stichting 
Omschrijving 
De Stichting verleent steun op sociaal cultureel gebied. Voorop staat hierbij de esthetische 
vormgeving van stad, landschap en het behoud van de architectonische schoonheid in de provincie 
ZuidHolland. Daarnaast steunt de Stichting welzijnsinstellingen. In bijzondere gevallen verleent de 
Stichting ook steun aan particulieren.  
 
Regio 
Activiteiten moeten plaatsvinden in ZuidHolland. De Stichting heeft een voorkeur voor de steden 
Delft, Dordrecht, Leiden en Rotterdam. 
 
Aanvraag 
Benoordenhoutseweg 23 
2596 BA  ’s-Gravenhage 
w: www.vandermandele.org 
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4. Kerkelijke steunfondsen 
 
De Solidariteitskas 
De Solidariteitskas is bedoeld als fonds ‘van gemeenten, voor gemeenten’. Uitgangspunt voor het 
beheer in de Protestantse Kerk in Nederland is dat elke gemeente in eigen financiële middelen 
voorziet. Er kunnen zich echter situaties voordoen, waarin een gemeente, na al het mogelijke zelf 
gedaan te hebben, een bepaalde voor het gemeenteleven noodzakelijke voorziening niet kan 
realiseren doordat er in de financiering een tekort blijft. Dan kan de gemeente zich beroepen op de 
Solidariteitskas. Een bijdrage uit de Solidariteitskas is per definitie altijd tijdelijk en beperkt. 
 
Hoe werkt het? 
De aanvraag van de gemeente wordt beoordeeld door deskundige vrijwilligers: de Commissie 
Steunverlening. Zij kijken en denken met de gemeente mee. Helpt een nieuw initiatief om de 
toekomst van de gemeente veilig te stellen? Zijn er mogelijkheden om ter plaatse samen te werken 
en synergie te creëren? 
 
Voor de Commissie Steunverlening staat vitaal gemeenten zijn voorop. Dat ook wordt bewerkstelligd 
door met andere gemeenten te gaan samenwerken. De Commissie Steunverlening vindt (ook 
beginnende) samenwerking belangrijk voor de toekomstkansen van de gemeenten. Dat wil echter 
niet zeggen dat samenwerking altijd een bindende voorwaarde is om voor steunverlening in 
aanmerking te komen. Als er sprake is van renovatie of nieuwbouwplannen zal de aanvraag 
beoordeeld worden op de effecten op de sociale cohesie en het functioneren van de betrokken 
gemeente. Gebouwen zijn een middel, die voorwaarden scheppend kunnen zijn om de gestelde 
doelen te bereiken. De financiële bijdrage dient daarbij ter ondersteuning, om de kans van slagen 
groter te maken.  
 
Subsidie in welke vorm? 
Afhankelijk van de aard van de financiële nood worden subsidies verstrekt: 

- Een éénmalig bedrag ineens; 
- gekoppeld aan de opbrengst van de door de gemeente zelf te houden financiële acties;  
- als rentesubsidie op leningen bij de Stichting Kerkelijk Geldbeheer;  
- als garantiesubsidie op tekorten in de jaarrekeningen. 

 
Subsidietoezeggingen zijn altijd in omvang (hoogte van het bedrag) en duur (aantal jaren) aan een 
maximum gebonden. In ieder geval wordt nooit meer dan het definitieve tekort gesubsidieerd. 
Aan de toekenning van subsidie kunnen specifieke voorwaarden verbonden worden. 
 
Subsidiecriteria 
Naast de toetsing van de financiële noodzaak vindt bij de behandeling van een subsidieverzoek een 
beoordeling plaats op onder meer de volgende punten. 

- Is de aanvraag redelijk en draagt de uitvoering van het plan bij aan de vitaliteit van de 
protestantse gemeente? 

- Is de aanvraag ingediend vóór de start van het project? 
- Verkreeg de gemeente voor het project de benodigde bestuurlijke en/of toezichtmatige 

toestemming? 
- Betreft het bij subsidie voor gebouwen (plaatselijke) kerkelijke eigendommen? 
- Is de gemeente trouw in het nakomen van de op haar rustende kerkordelijke verplichtingen? 
- Indien subsidies worden aangevraagd voor (of door) wijkgemeenten, zal de Commissie 

Steunverlening besluiten op grond van de gegevens van de centrale gemeente. 

27 

 



 
 
Procedure 
Na ontvangst van de schriftelijke subsidieaanvraag wordt de volgende procedure gevolgd: 
1. Er worden nadere gegevens opgevraagd bij de gemeente, waaronder recente jaarrekeningen 

(incl. balans) en begrotingen. Er wordt gevraagd een standaardformulier in te vullen. 
Daarnaast dient er een projectplan en een meerjarenraming aanwezig te zijn.  

2. De gemeente zendt de gevraagde gegevens in aan het Bureau Steunverlening.  
3. De Commissie Steunverlening vraagt o.a. advies over het subsidieverzoek aan de Regionale 

Colleges voor de Behandeling van de Beheerszaken.  
4. Over de subsidieverzoeken wordt uiteindelijk besloten – op basis van ingewonnen informatie 

en adviezen – door de Commissie Steunverlening, die vijf keer per jaar vergadert. 
5. De definitieve vaststelling en uitkering van toegezegde subsidies geschiedt op 

declaratiebasis, d.w.z. nadat de gemeente de benodigde informatie, zoals een kosten- en 
financieringsoverzicht of een jaarrekening, heeft ingezonden. Bij gebleken noodzaak kunnen 
voorschotten verstrekt worden. 

 
De duur van de procedure hangt af van de omvang en de complexiteit van de zaak. Doorgaans is er 
voor stap 1 tot en met 4 zo'n drie maanden nodig. 
 
Aanvraag 
Subsidies uit de Solidariteitskas kunnen schriftelijk worden aangevraagd bij: 
Bureau Steunverlening PKN  
Postbus 8504  
3503 RM  Utrecht 
tel: (030) 880 16 13  
e: steunverlening@pkn.nl 
 
Fonds Stichting en Onderhoud Predikantsplaatsen van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse 
Hervormde (Geref.) Kerk 
Omschrijving 
De Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk binnen de PKN beschikt over een fonds, 
waaruit subsidies worden verleend aan hervormde gemeenten ter stichting of instandhouding van 
predikantsplaatsen. In de praktijk betekent financiële steun het verstrekken van garanties voor een 
periode van vier jaren met een maximum van  € 10.000,- per jaar. Het fonds is niet bedoeld voor 
structurele subsidies en ook niet voor nieuwbouw, onderhoud of restauratie van gebouwen.  
 
Aanvraag 
Commissie steunfonds gemeenten van de Gereformeerde Bond 
Kleine Fluiterstraat 253 
7316 MX  Apeldoorn 
tel. (055) 576 66 60 
 
Luthers Diaconessenhuis Fonds (LDF) 
Omschrijving 
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Ondersteunt in de brede zin van het woord evangelisch-lutherse gemeenten: zowel bij 
bouwprojecten als ook voor de instandhouding van het pastoraat. 
 
Aanvraag 
Postbus 109 
1400 AC  Bussum 
e: hbos@slab.nl 
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5. Diensten (voor)financiering 
 
Omdat zowel burgerlijke overheden, particuliere fondsen als kerkelijke overheden nogal eens hun 
financiële steun pas (lang) na voltooiing van een project uitkeren, kan de noodzaak zich voordoen dat 
een kerkelijke gemeente mogelijkheden moet zoeken van voorfinanciering. Deze noodzaak doet zich 
vooral voor bij restauratiesubsidies, die vaak pas na een periode van een aantal jaren tot uitkering 
komen en dan ook nog gespreid over een aantal jaren. 
 
Met betrekking tot voorfinanciering kan een gemeente denken aan de volgende mogelijkheden. 
- Tijdelijke inzet van aanwezige eigen middelen. Gevolg hiervan is dat de rente, die normaliter 

ontvangen zou worden en een bijdrage levert aan de exploitatie van de gemeente, tijdelijk 
gemist zal worden. 'Voordeel' van deze mogelijkheid is dat als gevolg van de lagere 
rente-inkomsten de aanslagen voor de kas predikantstraktementen en voor het gemeentelijk 
quotum navenant verminderen. 

- Laagrentende of renteloze leningen bij gemeenteleden afsluiten. 
- Een lening bij een algemene bankinstelling afsluiten. 
- Een lening bij een gespecialiseerde instelling voor (voor)financieringen van restauraties 

afsluiten.  
 
Hieronder worden de mogelijkheden beschreven van drie van deze laatstgenoemde instellingen, nl. 
de Stichting Kerkelijk Geldbeheer, het Nationaal Restauratiefonds en de Oecumenische Stichting 
ECLOF. 
 
Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG)  
Omschrijving 
De Stichting Kerkelijk Geldbeheer is gespecialiseerd in financiële dienstverlening aan kerkelijke 
gemeenten. Met betrekking tot de financiering van restauraties van kerkgebouwen heeft de stichting 
veel ervaring. De stichting is bovendien in september 1997 met het Nationaal restauratiefonds 
overeengekomen dat bij de toezegging van een subsidie door Monumentenzorg ten behoeve van de 
restauratie van een kerkgebouw, SKG met de kerkelijke gemeente de totaalfinanciering van de 
restauratie bespreekt. De financiering van een restauratie kent de volgend elementen: 
a. de rijkssubsidie, maximaal 50% van de subsidiabele kosten; 
b. het eigen deel, ofwel minimaal 50%. 
 
ad a. 
De rijkssubsidie wordt veelal over meerdere jaren beschikbaar gesteld, maar het restaureren vindt 
doorgaans in een veel korter tijdsbestek plaats. Daarom is er vaak een voorfinanciering van de 
rijkssubsidie nodig.  
SKG zoekt voor de kerkelijke gemeente uit wat de beste manier van voorfinancieren is. Het NRF heeft 
een voorfinancieringsrekening (bouwrekening) met een lage rente. 
 
ad b. 
Het ‘eigen deel’ (50%) is veelal niet volledig aanwezig. In afwachting van subsidies van fondsen en de 
geldwerving in de eigen kerkelijke gemeente vergt dit ‘eigen deel’ ook heel vaak een 
voorfinanciering. SKG wil hierbij behulpzaam zijn. 
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Indien SKG een voorfinanciering kan verstrekken vraagt SKG namens de kerkelijke gemeente op deze 
lening een rentesubsidie aan bij de Generale financiële raad (GFR). Indien de rentesubsidie wordt 
toegewezen dan zorgt SKG ook voor de directe verrekening met de afdeling Binnenland van de PKN. 
Indien het NRF de voorfinanciering van de 70% subsidie gaat verzorgen, dan regelt SKG in overleg 
met de kerkelijke gemeente enerzijds de betaling van de nota’s van de aannemer en vraagt 
anderzijds bedragen op uit de ‘bouwlening’ (voorfinanciering) van het NRF. 
Tot slot, SKG adviseert de kerkelijke gemeente altijd ter plaatse over alle aspecten verbonden aan de 
financiering van een restauratie. Dit advies is gratis. 
 
Aanvraag en informatie 
Stichting Kerkelijk Geldbeheer 
Postbus 147 
2800 AC  Gouda 
tel. (0182) 58 80 00 
e: info@skggouda.nl w: www.skggouda.nl  
 
NRF Stichting Nationaal RestauratieFonds 
Omschrijving 
Het doel van de Stichting is het bevorderen van herstel en behoud van monumenten door het 
verlenen van financieringsfaciliteiten en het geven van voorlichting. Het Nationaal Restauratiefonds 
fungeert op de eerste plaats als betaalkantoor voor van de minister afkomstige subsidies ten 
behoeve van de monumentenzorg. De Stichting kent een aantal financieringsmogelijkheden voor 
restauraties: 
 
a. de restauratiehypotheek: deze laagrentende leningen zijn gekoppeld aan de 

subsidieregelingen van overheidswege, waarin aan bepaalde categorieën 
monumenteneigenaren in plaats van subsidie een laagrentende lening wordt toegezegd. 

b. De bouwrekening: een lening met een voordelige rente, die als voorschot op een toegezegde 
restauratiesubsidie wordt verleend. De uitbetaling van een restauratiesubsidie kan namelijk 
jaren op zich laten wachten; 

c. totaalfinanciering voor restauraties en renovaties: hierbij is sprake van financiering 'op maat' 
voor een restauratie of renovatieproject. Naast de restauratie en de 
Restauratiefondshypotheek kan dit bestaan uit een bouwkrediet, een annuïteitenlening en 
een aflossingsvrije lening. De betrokken gemeente moet in geval van Totaalfinanciering 
garant staan voor de restant lening (naast voorfinanciering en eventueel een 
restauratiehypotheek). Met een aantal 'grote' monumentengemeenten heeft het 
Restauratiefonds hiertoe een overeenkomst gesloten. Het gaat om de gemeenten 
Amersfoort, Amsterdam, Breda, Bergen op Zoom, Delft, Den Haag, Deventer, Dongeradeel, 
Dordrecht, Eindhoven, Enkhuizen, Groningen, Haarlem, ‘s-Hertogenbosch, Leiden, 
Maastricht, Middelburg, Rotterdam, Schiedam, Utrecht, Vlissingen, Voorburg, Zaanstad, en 
Zwolle. De totaalfinanciering kan echter ook worden verstrekt in gemeenten waarmee geen 
structurele samenwerkingsovereenkomst is gesloten. 

 
Voorwaarden 
Bij de aanvraag gelden de volgende voorwaarden: 
 in geval van een restauratiehypotheek, bouwrekening en een Restauratiefondshypotheek 

moet het gaan om een rijksmonument; 
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 voor een restauratiehypotheek en bouwrekening moet de aanvrager in het bezit zijn van een 
subsidietoezegging van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RvdMZ); 

 
Aanvraag 
(Westerdorpsstraat 68) 
Postbus 15 
3870 DA Hoevelaken 
tel: (033) 253 94 39 fax: (033) 253 95 98 
e: info@restauratiefonds.nl w: www.restauratiefonds.nl  
 
Aanvullende informatie 
In het Besluit Rijkssubsidiëring Onderhoud Monumenten is (was) voor kerken een speciale 
onderhoudssubsidie mogelijk. Nieuwe instroom in deze regeling is niet meer mogelijk. Als onderdeel 
van deze regeling biedt het NRF een rekeningcourant aan, waarmee fluctuaties in het 
uitgavenpatroon ten opzichte van het beschikbaar komen van de subsidies kunnen worden 
opgevangen. De eigenaar dient zijn eigen aandeel in de onderhoudskosten jaarlijks ten gunste van de 
rekening courant te storten. Zie voor actuele informatie de website. 
 
ECLOF Oecumenische Stichting voor Hulp aan Kerken 
Omschrijving 
Het doel van de Stichting is het financieel steun verlenen aan kerken en christelijke gemeenschappen 
en haar instellingen in Nederland, welke deze steun nodig hebben. De steun wordt verleend in de 
vorm van leningen. 
 
Bijdrage 
De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag bepaald. 
 
Aanvraag 
Het aanvraagadres is: 
Kon. Wilhelminalaan 23 
Postbus 655 
3800 AR Amersfoort 
tel. (033) 467 10 15 fax  (033) 465 67 86 
De aanvraag moet schriftelijk worden ingediend. 
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6. Tips voor de geldwerving van de gemeente 
 
Om verschillende redenen is het wenselijk om projectmatig aan fondsenwerving en sponsoring te 
doen. Je werft fondsen voor een bepaald project. 
 
Wat is een project? 

- Een project is een activiteit met een aanleiding.  
- Een project heeft een duidelijke doelstelling (wat wil je bereiken, wat moet het resultaat zijn) 
- Een project is tijdelijk, het heeft een begin- en een einddatum (bij voorkeur max. 4 jaar). 
- Het project heeft verschillende fasen met een tijdpad. Bijvoorbeeld: onderzoeksfase, opzet 

en uitvoering, en evaluatie. 
- Een project richt zich op een bepaalde doelgroep. 
- Er is een beschrijving van de wijze waarop gewerkt gaat worden om binnen de gestelde 

termijn de doelen te bereiken. 
- Het is duidelijk wie het project initieert, wie het opzet en uitvoert, en aan wie 

verantwoording moet worden afgelegd. 
- Het is duidelijk met wie op welke wijze en welke fase wordt samengewerkt. 
- Er is een begroting en dekkingsplan. 

 
Hoe aan de slag? 

- oriëntatie 
- stappenplan 
- werving 

 
1. Oriëntatie: 

- interne voorbereiding (1) visie en missie, en wie doet wat en wanneer 
haalbaarheidsonderzoek (geld, pr, middelen en tijd) 

- campagne voeren voor het project / breed draagvlak ( het is geen one man show!) derden 
die medewerking aan project willen geven 

 
2. Stappenplan / Tijdpad 

- Verdeel onder de projectgroep de voorbereidende en uitvoerende taken → interne 
voorbereiding 

- (wie doet wat en wanneer)  
- stel eventueel een draaiboek op  
- stel een tijdpad op: zeker niet te strak 
- zie fondsenwerving en sponsoring niet als “een klusje erbij” 

 
3. Werving 
De daadwerkelijke werving van gelden etc. is betrekkelijk eenvoudig en boeiend.  
Zeker als punt 1 en 2 goed zijn voorbereid en uitgewerkt. 

- werven bij fondsen 
- donateurs werven 
- sponsors werven 

 
(Geld) werven bij fondsen 
Een verzoek om een financiële bijdragen dient te bestaan uit: 

- aanbiedingsbrief; 
- projectbeschrijving;  
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- begroting en dekkingsplan; 
- (eventueel) aanvullende documentatie (folder, foto’s, …) 

 
Onderwerpen c.q. items die in de aanbiedingsbrief zeker aan bod dienen te komen zijn: 

- waarom naar dit fonds / subsidiegever 
- verwijzen naar bijlagen: projectbeschrijving, -begroting en dekkingsplan 
- gegevens aanvrager en contactpersoon voor inhoud en/of financiën  

 
In de begroting wordt opgenomen: 

- uren / kosten personele inzet 
- kosten huur materialen, voorbereiding, pr 
- kosten uitvoering door derden (op basis van offerte) 
- onvoorzien! 

 
Het dekkingsplan geeft een opsomming van: 

- eigen inbreng uren / kosten personele inzet 
- eigen financiële inbreng 
- opsomming van fondsen welke zijn aangeschreven 
- overige inkomsten (giften, advertenties, sponsoren) 

 
Donateurs werven 
Bij benaderen van donateurs wordt rekening gehouden met: 

- wie en waarom geven (inventariseer doelgroep) 
- mensen geven aan mensen (herkenbare en/of betrokken doelen / projecten) 
- hoe te benaderen → vraag persoonlijk! Of bellen, of via direct mail 
- eenmalige of periodieke gift 

 
Sponsors werven 
Sponsoren en adverteerders kunnen ook in een project participeren. Zeker als bedrijven/leveranciers 
in het uitvoerende werk worden ingeschakeld. 

- inventariseer mogelijke sponsors (maatschappelijk betrokken?); 
- verdiepen in materie en analyseer EIGEN uitgangspositie → strategie bepalen; 
- wordt er een (tegen)prestatie gevraagd; 
- geen geld! Wel materiaal/middelen of know how; 
- traject: → sponsors benaderen (bellen of brief) → onderhandelen → afspraken vastleggen 

(contract) → samenwerken! 
 
Documentatie: 

- Praktijkboek “Sponsoring en Fondsenwerving” voor non-profit organisaties; 
- Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving, www.isf.nl; 
- Geld speelt (g)een rol; 
- Het goede doel; 
- Goede doelen gids; 
- Fondsenboek en Fondsenalmanak; 
- Websites diverse fondsen. 
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Enkele organisaties: 

- Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), www.cbf.nl 
- Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) , www.verenigingvanfondsen.nl 
- Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI), www.goededoelen.nl 
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