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Wat is Fonds Nuis? 
Fonds Nuis is een fonds waarvan de opbrengsten (rente en rendement) na 
aftrek van de kosten, beschikbaar zijn voor zowel de opleiding van 
predikanten (zie onder het kopje “Geschiedenis”), maar sinds enkele jaren 
ook gebruikt mogen worden voor nascholing en toerusting van predikanten 
en gemeentelijk werkers, voor projecten van gemeenteopbouw en voor 
kadervorming in de gemeenten.  
 
Doel van deze folder is om de verschillende doelgroepen nadrukkelijk te 
informeren over de wijze waarop er gebruikt gemaakt kan worden van de 
beschikbare geldmiddelen van Fonds Nuis. Lees en vraag aan, want het geld 
is beschikbaar! 
 
 
 
Geschiedenis 
Het Fonds Nuis is ontstaan bij testamentaire beschikking van de heer  
G. Nuis, woonachtig te Soest, gedaan in april 1945. Tot enig erfgenaam 
benoemde hij 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 het 
testament 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.  
Fonds Nuis heeft steeds gefunctioneerd als een ondersteuningsfonds voor 
het werk aan de Theologische (Hoge-)School/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. 
 
Nadat er een aantal jaren niet of nauwelijks een beroep op het Fonds 
gedaan was heeft de Bondsvergadering in 2009 besloten om de erflast te 
laten wijzigen om zo de middelen alsnog ter beschikking te laten komen van 
werkzaamheden die er binnen de Bond plaatsvinden. 
 
 
 



  

Uitkeringsvormen 
Uitkeringen kunnen worden gedaan in de vorm van: 
- renteloze lening 
- subsidie 
- projectfinanciering 
 
 
Voor een uitkering in de vorm van een renteloze lening komt in 
aanmerking: 
- 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. 

 
Voor een uitkering in de vorm van een subsidie komen in aanmerking: 
- predikanten en gemeentelijk werkers, die een studie of cursus volgen 

als bedoeld in de Rechtspositieregeling, mits deze cursus, resp. studie 
niet wordt verzorgd door het Seminarium;  

- predikanten en gemeentelijk werkers, voor de in de 
Rechtspositieregeling bedoelde ‘begeleiding beginnende predikanten/ 
gemeentelijk werkers’, en ‘werkbegeleiding op verzoek;  

- de deelorganisaties Stichting voor Zending en Diaconaat (SZD) en 
Stichting Jeugd- en Jongerenwerk (JJW) voor regionale of landelijke 
studiedagen ten dienste van gemeenteopbouw. 

 
Voor een uitkering in de vorm van projectondersteuning kunnen  
      gemeenten in aanmerking komen voor:  
- 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, gericht op gemeenteopbouw. 
 
 
 
 
 
 
 

De volledige tekst van de regeling Fonds Nuis is te vinden in het 
(digitale) Vademecum van de Bond (www.bondveg.nl).  



  

Aanvragen 
Aanvragen kunnen ingediend worden bij het bondsbureau. 

 
Bij het beoordelen van de aanvragen wordt de penningmeester van het 
comité bijgestaan door een beoordelingscommissie van 3 personen, 
afkomstig  uit de Stichting 76, het Seminarium en de Stichting RP.  
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       Maak er gebruik van! 
 
 


