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V.7 REGELING FONDS NUIS VAN DE BOND VAN VRIJE 
EVANGELISCHE GEMEENTEN IN NEDERLAND 
 
INLEIDING 
Het Fonds Nuis is ontstaan bij testamentaire beschikking van de heer G. Nuis, 
woonachtig te Soest, en gedaan op 19 april 1945. Bij testament werd toen  tot enig 
erfgenaam benoemd: de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. 
Na het overlijden van de heer Nuis op 6 juni 1950 is de werking van het testament 
in gang gezet, waarbij een aantal vermogenswaarden aan het comité van de Bond 
is overgedragen en in een apart fonds onder beheer van de penningmeester van 
het comité is gesteld. 
 
Een van de belangrijkste voorwaarden voor de uitvoering van de uiterste 
wilsbeschikking was, dat de Bond de revenuen van het fonds geheel of gedeeltelijk 
zou gebruiken voor het bestrijden van de kosten voor de opleiding van 
predikanten in de Bond. In eerste instantie kwamen voor ondersteuning in 
aanmerking de naaste bloedverwanten van de erflater en zijn vooroverleden 
echtgenote. Aan deze en andere voorwaarden is steeds de hand gehouden, 
voorzover de situatie dat mogelijk maakte. Zo heeft zich bijvoorbeeld nimmer een 
naaste bloed- of aanverwant gemeld voor ondersteuning. 
 
Fonds Nuis heeft steeds gefunctioneerd als een ondersteuningsfonds voor het 
werk aan de Theologische School/de Theologische Hogeschool/het Seminarium, 
ten dienste van de opleiding tot predikant in de Bond. Het functioneerde naast het 
Studiefonds, dat wordt beheerd door de penningmeester van het bestuur van het 
Seminarium. Gedurende tal van jaren is het beleid van beide fondsen op elkaar 
afgestemd, omdat zij dezelfde doelgroep kenden. 
 
In het jaar 2008 zijn bij beschikking van de burgerlijke rechter de 
uitkeringsmogelijkheden verruimd in die zin dat behalve voor de opleiding van 
predikanten de revenuen van het fonds voortaan ook gebruikt mogen worden 
voor nascholing en toerusting van predikanten en gemeentelijk werkers, voor 
projecten van gemeenteopbouw en voor kadervorming in de gemeenten. 
Deze verruiming van uitkeringsmogelijkheden is vastgesteld in de regelgeving van 
het fonds op 7 november 2009. 
 
De betreffende Beschikking van de Rechtbank Arnhem, gedateerd op 27 maart 
2008, is als bijlage toegevoegd aan het testament van de heer G. Nuis. 
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REGELING 
 
NAAM EN DOEL 
 
Artikel 1. 
  Het ‘FONDS NUIS’ is een fonds dat in de Bond van Vrije Evangelische 
Gemeenten in Nederland in stand wordt gehouden om financiële steun te 
verlenen aan personen, instellingen en projecten overeenkomstig de bepalingen 
van deze regeling, met als doel om de opleiding tot predikant en de nascholing en 
toerusting van predikanten en gemeentelijk werkers mogelijk te maken en/of te 
bevorderen en om gemeenten financieel te ondersteunen bij projecten van 
gemeenteopbouw en bij kadervorming. 
 
BEHEER 
 
Artikel 2. 
  Het fonds wordt beheerd door het comité. 
  Overeenkomstig daartoe door hem gestelde richtlijnen kan het comité bepaalde 
bevoegdheden en werkzaamheden delegeren. 
  De hier bedoelde richtlijnen zullen als bijlage aan deze regeling worden 
toegevoegd. 
  Het comité is verantwoordelijk voor het houden van nauwkeurige aantekening 
van de ontvangsten en uitgaven van het fonds en voor het voeren van een 
overzichtelijke administratie. 
  De jaarrekening van het fonds maakt deel uit van de financiële jaarstukken van 
de Bond. Derhalve is het gestelde in artikel 14 van de statuten van de Bond van 
overeenkomstige toepassing. 
 
GELDMIDDELEN 
 
Artikel 3 
  De geldmiddelen worden gevormd door de revenuen van het kapitaal van het 
fonds dat door erfstelling is verkregen en naderhand is geactualiseerd. Er vindt 
geen jaarlijkse indexering plaats van het vermogen met het inflatiecijfer van het 
CBS.  
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VORMEN VAN UITKERING 
 
Artikel 4. 
  Uitkeringen worden verleend door de beheerder van het fonds en kunnen 
worden gedaan in de vorm van: 

- renteloze leningen  

- subsidies 

- projectfinanciering  
 
DOELGROEPEN 
 
Artikel 5. 
  Voor een uitkering komen in aanmerking: 
a. in de vorm van een renteloze lening:  

- een ieder die studeert voor predikant in de Bond en als student staat 
ingeschreven bij het Seminarium; 

- een ieder die, in opdracht van het bestuur van het Seminarium, een studie dient 
te voltooien met het oog op een functie aan het Seminarium; 

b. in de vorm van een subsidie:     
predikanten en gemeentelijk werkers, voor ‘werkbegeleiding en primaire 
nascholing voor beginnende predikanten/ gemeentelijk werkers’, als bedoeld 
in artikel 14, respectievelijk artikel 2a van de betreffende 
rechtspositieregelingen, of voor ‘werkbegeleiding op verzoek’ als bedoeld in 
artikel 14a, respectievelijk artikel 2b van de betreffende rechtspositieregelingen;   

c. in de vorm van een subsidie: 
predikanten en gemeentelijk werkers voor ‘voortgezette nascholing’ op grond 
van de ‘Regeling primaire en voortgezette nascholing’.    

d. in de vorm van een subsidie:  
de deelorganisatie Stichting voor Zending en Diaconaat (SZD)terzake van het 
bedrag dat in een bepaald jaar door de betreffende deelorganisatie is besteed 
aan door haar belegde regionale of landelijke studiedagen ten dienste van 
gemeenteopbouw, op basis van de bij de beheerder ingediende bewijsstukken. 

e. in de vorm van projectfinanciering:    
gemeenten door: 

- het financieel ondersteunen van plaatselijke en regionale projecten van 
gemeenteopbouw; 

- het financieel ondersteunen van scholing en vorming van ambtsdragers en 
andere vrijwilligers in de gemeente, dienstbaar aan de opbouw van de 
gemeente. 

 
  



4 hfdst.V.7 ed.2012/17 

VOORWAARDELIJKE BEPALINGEN 
 
Artikel 6. 
Lid 1. 
  Ten aanzien van artikel 5, punt a gelden de volgende bepalingen: 
a. aanvragen dienen een half jaar voordat de uitkering nodig is, te worden 

ingediend bij de beheerder. Hiertoe zal het formulier worden gebruikt dat bij 
de beheerder verkrijgbaar is. In dit formulier wordt informatie gevraagd 
omtrent bruto inkomen, gezinsomstandigheden, de hoogte van de te betalen 
belastingen, andere verplichtingen, andere inkomsten en tegemoetkomingen, 
plus een gespecificeerd overzicht van de te verwachten kosten. Personen 
worden geacht eerst de mogelijkheden welke door de overheid worden 
geboden te hebben benut. Het niet in aanmerking komen hiervoor dient te 
worden onderbouwd. 

b. de beslissing van de beheerder wordt schriftelijk aan de aanvrager 
medegedeeld. Op deze beslissing is geen beroep mogelijk. 

c. de beheerder stelt in overeenstemming met de bepalingen van het fonds een 
contract op dat door de begunstigde moet worden ondertekend, alvorens tot 
uitkering mag worden overgegaan. 

d. verstrekkingen vinden slechts plaats op maximaal jaarlijkse basis en zullen, 
indien dit mogelijk is, in twee halfjaarlijkse perioden worden uitgekeerd. Bij 
een vervolg-aanvraag zal een gedetailleerd overzicht worden gegeven van de 
afgelopen periode(n). 

 
Lid 2. 
  Ten aanzien van een renteloze lening (artikel 5 punt a) gelden de volgende 
bepalingen: 
a. het bedrag van een toe te kennen lening wordt voor elk studiejaar opnieuw 

vastgesteld; 
b. na beëindiging van de studie zal jaarlijks door de begunstigde een bedrag van 

ten minste 10% van het totaal verstrekte bedrag van de lening worden 
teruggestort in de kas van het fonds met een minimum van € 250,-. 

c. in geval na beëindiging van de studie geen functie binnen of namens de Bond 
beschikbaar is, wordt uitstel van terugbetaling gegeven gedurende een periode 
van maximaal drie jaar; 

d. voor elk volledig jaar dat begunstigde, na beëindiging van de studie in enig 
dienstverband  binnen of namens de Bond werkzaam is, wordt 10% van het 
totaal verstrekte bedrag kwijtgescholden; 

e. indien punt d van toepassing is, vervalt voor de onderhavige periode punt b; 
f. indien een gewezen begunstigde na afloop van de uitstelperiode genoemd in 

punt c, niet de gelegenheid krijgt een functie, in deeltijd of voltijd, binnen of 
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namens de Bond te aanvaarden, kan de beheerder punt d alsnog van 
toepassing verklaren;  

g. overlijdt een begunstigde, die één of meerdere leningen uit het fonds heeft 
ontvangen, dan vindt volledige kwijtschelding plaats van het op het moment 
van overlijden uitstaande bedrag; 

h. indien een begunstigde, die één of meerdere leningen uit het fonds heeft 
ontvangen, ten dele of geheel arbeidsongeschikt wordt, vindt naar rato 
volledige kwijtschelding plaats van het op het moment van 
arbeidsongeschiktheid uitstaande bedrag. 

 
Lid 3. 
  Ten aanzien van artikel 5, punt e, eerste streepje gelden de volgende bepalingen: 
a. Aanvragen dienen drie maanden voordat de uitkering nodig is, schriftelijk te 

worden ingediend bij de beheerder. 
In de aanvraag dien(t)(en) de betreffende gemeente(n) duidelijk te maken dat 
de uitkering tot doel heeft de financiële ondersteuning van een project van 
gemeenteopbouw. 
De aanvraag dient gegevens te bevatten omtrent de doelstelling van het 
project, de duur van het project en een plan van aanpak. Tevens dient een 
begroting te worden bijgevoegd. 

b. De beslissing van de beheerder wordt uiterlijk een maand na het indienen van 
de aanvraag schriftelijk aan de aanvrager(s) meegedeeld. Op deze beslissing is 
geen beroep mogelijk.  

c. Er van uitgaande dat gemeenteopbouw een wezenlijk bestanddeel is van de 
eigen verantwoordelijkheid van de gemeente, zal bij honorering van de 
aanvraag het toegekende bedrag maximaal 25 % bedragen van de begrote 
kosten van het project met ten hoogste een bedrag van € 1500,- per jaar, 
terwijl het project voor maximaal drie jaren wordt gesubsidieerd. 

d. Bij meerjarige projecten zal aan het begin van elke jaarlijkse periode een 
evenredig deel van het toegekende subsidiebedrag worden overgemaakt. 
Jaarlijks wordt de beheerder over de voortgang van het project schriftelijk 
geïnformeerd. 

e. Bij toewijzing van een aanvraag stelt de beheerder in overeenstemming met 
de bepalingen een contract op dat door de begunstigde(n) moet worden 
ondertekend alvorens tot enige uitkering wordt overgegaan. 

 
Lid 4. 
  Ten aanzien van artikel 5, punt e, tweede streepje gelden de volgende bepalingen: 
a. Een aanvraag dient drie maanden voordat de uitkering nodig is, schriftelijk te 

worden ingediend bij de beheerder. 
b. De aanvraag dient gegevens te bevatten omtrent de aard, de inhoud, de duur 

en de prijs van de cursus/opleiding, het aantal personen dat aan de 
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cursus/opleiding denkt deel te nemen en in welke ambten en/of functies de 
deelnemers werkzaam (wensen te) zijn in de gemeente. 

c. De beslissing van de beheerder wordt uiterlijk een maand na het indienen van 
de aanvraag schriftelijk aan de aanvrager meegedeeld. Op deze beslissing is 
geen beroep mogelijk. 

d. Bij honorering van de aanvraag zal het toegekende bedrag maximaal 25 % 
bedragen van de kosten die verbonden zijn aan de scholing danwel vorming 
met ten hoogste een bedrag van € 500,-. 

e. Een cursus/opleiding wordt voor de duur van maximaal één jaar 
gesubsidieerd. 

f. Verstrekkingen vinden plaats onder overlegging van (kopieën) van nota’s 
danwel betalingsbewijzen. 

 
SPECIALE PROJECTEN 
 
Artikel 7. 
  Indien naar het oordeel van het comité ten behoeve van de opleiding en/of 
toerusting van personen of groepen binnen de Bond, passend binnen het kader 
van de doelstelling van het fonds, gelden dienen te worden onttrokken aan het 
fonds, dan kan hiervoor door het comité een speciale aanvraag worden 
opgemaakt, welke in de vorm van een voorstel ter goedkeuring aan de 
jaarvergadering van de Bond dient te worden voorgelegd. 
 
BEGROTING 
 
Artikel 8. 
  Ter verkrijging van enig inzicht in de te verwachten financiële ontwikkeling van 
het fonds biedt de beheerder aan elke jaarvergadering van de Bond een indicatieve 
begroting ter goedkeuring aan voor het volgende boekjaar met daarin de 
beschikbare bedragen en de daarvan reeds toegezegde bedragen per doelgroep. 
 
MAXIMERING VAN DE UITKERINGEN 
 
Artikel 9. 
  Per boekjaar mogen de uitkeringen aan personen, gemeenten, deelorganisaties en 
ten behoeve van projecten, de revenuen van het fonds, tezamen met de hierna te 
noemen beschikbare bestedingsreserve, niet overstijgen. 
  Indien het totaalbedrag van de uitkeringen in enig boekjaar achterblijft bij de 
revenuen van het fonds, dan zal het verschil als bestedingsreserve voor volgende 
jaren worden gereserveerd. Deze bestedingsreserve mag niet meer bedragen dan  
5 % van het vermogen van het fonds. 
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  Indien de bestedingsreserve uitstijgt boven genoemde 5 %, dan dient het 
meerdere aan het vermogen van het fonds te worden toegevoegd. 
 
OVERGANGSBEPALING 
 
Artikel 10. 
  Teneinde de mogelijkheid te scheppen, het fonds meteen vanaf de herstart 
optimaal te doen functioneren, zal eenmalig per 1 januari 2010 een 
bestedingsreserve van 5 %, als bedoeld in artikel 10, ten laste van het vermogen, 
worden gecreëerd. 
 
WIJZIGINGEN 
 
Artikel 11. 
  Wijziging van de regeling geschiedt op voorstel van het comité door een besluit 
van de jaarvergadering van de Bond. 
  Een wijziging wordt van kracht op 1 januari van het boekjaar, volgend op het jaar 
waarin tot de wijziging is besloten. 
 
LIQUIDATIE 
 
Artikel 12. 
  Liquidatie van het fonds maakt deel uit van de liquidatie van de Bond. Derhalve 
is het gestelde in de leden 3, 4 en 5 van artikel 17 van de statuten van de Bond 
onverkort van toepassing. 
 
SLOTBEPALING 
 
Artikel 13 
  Deze regeling is laatstelijk gewijzigd naar aanleiding van de besluitvorming op de 
jaarvergadering van 5 november 2016. De gewijzigde regeling werd van kracht op  
1 januari 2017.  
 


