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VI  STICHTING VOOR ZENDING EN DIAKONAAT VAN DE BOND 
VAN VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTEN IN NEDERLAND 
 
D. REGELING FONDS GEMEENTE(HER)STICHTING, 
GEMEENTEOPBOUW EN MISSIONAIR-DIACONALE PROJECTEN  
 
NAAM 
 
Artikel 1.   
  Het Fonds draagt de naam Fonds gemeente(her)stichting, gemeenteopbouw en 
missionair- diaconale projecten en wordt beheerd door het bestuur van de 
Stichting voor Zending en Diakonaat.  

 
BEGRIPSBEPALINGEN  

 
Artikel 2.   
  De in deze regeling voorkomende begrippen zijn in overeenstemming met art.2 
van de Statuten van de Bond. De volgende begrippen zijn bovendien van 
toepassing: 

 Onder missionair-diaconaal werk wordt verstaan: het getuigenis van de 
gemeente aangaande Jezus Christus, in woord en daad. 

 Onder gemeente (her)stichting wordt verstaan: het vormen van een 
gemeenschap met rand- en/of niet kerkelijken, gebaseerd op het Evangelie 
van Jezus Christus. 

 Onder missionaire gemeente-opbouw wordt verstaan: het werken aan de 
missionaire en diaconale aspecten van het gemeentezijn. 

 
DOEL 
 
Artikel 3. 
  Het Fonds gemeente(her)stichting, gemeenteopbouw en missionair-diaconale 
projecten heeft tot doel financiële ondersteuning te verlenen aan gemeenten die 
projecten willen uitvoeren op het terrein van gemeente(her)stichting, missionaire 
gemeenteopbouw en diaconaat.  
 
MIDDELEN 
 
Artikel 4.  
  Het Fonds wordt gevormd door een donatie van € 100.000,00 uit een door de 
SZD in 2011 ontvangen legaat. Het Fonds heeft een looptijd van 5 jaar, tenzij de 
beschikbare gelden eerder vergeven of toegezegd zijn. Een eventueel restant na 
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afloop van de looptijd wordt toegevoegd aan het legaat dan wel de kas van de 
SZD. 

 
AANVRAAG 
 
Artikel 5. 
  Een gemeente die een bijdrage uit het Fonds wenst te ontvangen dient daartoe 
bij de SZD een aanvraag in. De aanvraag bestaat uit de volgende elementen: 

 een deugdelijke projectbeschrijving, inclusief plan van aanpak, waaruit doel en 
duur van het project blijken; 

 inzicht in het draagvlak binnen de gemeente voor het project en de wijze 
waarop de gemeente en eventuele andere partners (financieel) bijdragen; 

 een gemeentelijke begroting van het lopende jaar en een financieel overzicht 
met bijbehorende balansen over de afgelopen twee jaren. 

 
ONDERSTEUNING 
 
Artikel 6. 
Lid 1. 
  De SZD beoordeelt de aanvraag aan de hand van de vraag of deze past binnen 
de doelstelling van het Fonds. Daarbij wordt ook bezien of het project een bredere 
uitstraling in de Bond kan hebben, dan alleen voor de aanvragende gemeente. Het 
project mag in elk geval niet strijdig zijn met beleid en regelgeving van de Bond. 
  De SZD kan voor de beoordeling van de aanvraag advies vragen aan het 
seminarium of het comité en deskundigen binnen of buiten de Bond.  
 
Lid 2. 
  Als regel zal de SZD binnen 3 maanden na aanvraag besluiten of de betreffende 
gemeente voor een bijdrage uit het Fonds in aanmerking komt. De gemeente 
wordt daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld. Bij een afwijzing wordt duidelijk 
aangegeven waarom de aanvraag niet is gehonoreerd.  
 
Lid 3. 
  Op het besluit is geen beroep mogelijk. 
 
Lid 4. 
  Indien de aanvraag wordt gehonoreerd worden de daarbij gemaakte afspraken, 
voor zover ze niet in deze regeling voorkomen schriftelijk vastgelegd en door 
beide partijen ondertekend. 
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BIJDRAGE 
 
Artikel 7. 
Lid 1. 
  Een bijdrage uit het Fonds is maximaal 50% van het bedrag dat de aanvragende 
gemeente in het project investeert. De bijdrage kan met twee jaarlijkse termijnen 
worden verlengd, maar kan in zijn totaliteit niet hoger zijn dan € 30.000,00. 
 
Lid 2. 
  Indien bij het project meerdere partners zijn betrokken, zal de bijdrage worden 
berekend over maximaal 50% van het aandeel van de aanvragende gemeente in het 
geheel van het project. Op hetzelfde project kan na het einde van de looptijd geen 
nieuw verzoek om een bijdrage worden ingediend. 
 
Lid 3. 
  Indien het project tussentijds wordt beëindigd vervalt de bijdrage en zal naar 
verhouding een verrekening plaatsvinden. 
 
AANSTELLING WERKERS 
 
Artikel 8.  
  Indien bij een project werkers worden aangetrokken, dan gelden daarvoor de 
betreffende bepalingen van de Bond. 
 
MONITORING 
 
Artikel 9. 
Lid 1. 
  Aan het eind van elke overeengekomen termijn brengt de gemeente aan de SZD 
verslag uit van de stand van zaken. Daartoe hoort in elk geval ook een financieel 
overzicht.  
 
Lid 2. 
  Uitkering van de bijdrage voor een volgende termijn kan geschieden nadat de 
evaluatie heeft plaats gevonden en is geconstateerd dat aan de gestelde 
voorwaarden is voldaan.  
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VERANTWOORDING 
 
Artikel 10. 
Lid 1. 
  Over zaken waarin de regeling niet voorziet, beslist het bestuur, rekening 
houdend met de doelstelling van het Fonds. 
 
Lid 2. 
  Het bestuur van de SZD legt jaarlijks verantwoording over het gevoerde beleid 
met betrekking tot het Fonds af aan de jaarvergadering van de Bond. 
 
OVERGANGSBEPALINGEN 
 
Artikel 11. 
  Contracten die door het bestuur van de SZD zijn aangegaan voordat deze 
regeling in werking treedt, worden door het bestuur nagekomen.  
 
INWERKINGTREDING 
 
Artikel 12. 
  Deze regeling treedt in werking na een daartoe genomen besluit van de 
jaarvergadering van de Bond op 1 november 2014.  
 


