
                                      

   Subsidieregeling voor reguliere projecten 
 
De Commissie Fonds  Kerk en Wereld beoordeelt de projecten waarvoor subsidie 

wordt aangevraagd in het licht van de missie van deze stichting. De missie luidt: 

Kerk en Wereld levert vanuit een christelijk-oecumenische inspiratie een bijdrage aan 

de bezinning over vraagstukken op het grensvlak van geloof en samenleving.  

 

Voorwaarden voor subsidietoekenning 

  

Artikel 1  

a. Om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen dienen de voorgestelde projecten te 

passen binnen één of meerdere door de Commissie Fonds Kerk en Wereld vastgestelde 

thema’s (zie: www.kerkenwereld.nl -> Subsidieaanvraag) en te voldoen aan de daarbij 

gestelde criteria. 

b. In te dienen projecten kennen een start- en einddatum. Binnen deze periode vinden 

een aantal te voren geplande doelgerichte activiteiten plaats op basis van een doelmatige 

begroting van kosten en opbrengsten. Kerk en Wereld subsidieert doorgaans een 

projectperiode van maximaal 2 jaar.  

c. Risico’s die het projectverloop kunnen beïnvloeden dienen nadrukkelijk in het 

projectplan te worden vermeld.  

d. De aanvrager dient aannemelijk te maken dat het voorgestelde project wezenlijk 

bijdraagt aan de verdere ontwikkeling of vernieuwing van de desbetreffende organisatie, 

of het activiteiten- en productaanbod, dan wel de doelgroep(en) waarop de organisatie 

zich richt. Projecten die eerder wat betreft doelstelling of doelgroep op vergelijkbare 

wijze zijn uitgevoerd worden doorgaans niet gesubsidieerd.  

 

Artikel 2  

a. Activiteiten die gezien de aard, doelstelling of taakomschrijving van de subsidie 

vragende organisatie gerekend kunnen worden tot de daartoe strekkende reguliere 

werkzaamheden èn die tevens redelijkerwijs gefinancierd (kunnen) worden uit daartoe 

beschikbare financieringsbronnen (b.v. overheidsbijdragen, donateurbijdragen, 

inkomsten uit entrees of verkopen), komen niet voor subsidie in aanmerking.  

b. De kosten voor enkel het opstarten van een organisatie komen niet voor subsidie in 

aanmerking.  

 

Artikel 3  

a. Om de middelen waarover Kerk en Wereld beschikt een zo groot mogelijke werking te 

laten hebben, wordt de voorkeur gegeven aan het subsidiëren van projecten waaraan 

meerdere subsidiërende organisaties bijdragen. Het is echter niet uitgesloten dat Kerk en 

Wereld als enige sponsor optreedt.  

b. Subsidieaanvragen boven de € 15.000,- worden niet in behandeling genomen.  

c. Projecten met een totale begroting van meer dan € 150.000 komen niet in aanmerking 

voor subsidie.  

 

Artikel 4  
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Alleen rechtspersonen komen voor projectsubsidie in aanmerking. Aan natuurlijke 

personen wordt geen subsidie toegekend.  

 

Artikel 5  

a. Subsidie wordt alleen toegekend aan projecten die zich richten op de Nederlandse 

samenleving.  

b. De kosten voor reizen en verblijf in het buitenland worden niet gesubsidieerd.  

c. Kosten voor verbouwingen, renovaties of inrichting van gebouwen, worden niet 

gesubsidieerd. 

 

Artikel 6  

a. Wanneer inhoudelijke werkzaamheden in het voorgestelde project worden uitbesteed, 

dan dient duidelijk aangegeven te zijn wie die andere partij(en) is(zijn), wat de 

werkzaamheden inhouden en welke kosten (en eventueel opbrengsten) daaraan 

verbonden zijn.  

b. Personeelskosten, ten laste van het voorgestelde project, dienen apart en inzichtelijk 

vermeld te worden op basis van de bruto loonkosten.  

 

Procedurele voorwaarden  

 

Artikel 7  

a. Aanvragen worden slechts in behandeling genomen indien een volledig ingevuld en 

ondertekend “ Aanvraagformulier Subsidie Kerk en Wereld” wordt bijgevoegd (download 

via www.kerkenwereld.nl)  
b. Het bij de aanvraag gevoegde projectplan dan wel het aanvraagformulier, dient 

duidelijkheid te verschaffen omtrent het gestelde in de artikelen 1 t/m 6.  

 

Artikel 8  

Subsidieaanvragen van meer dan € 5.000,- dienen tenminste 12 weken voor de 

begindatum van het project te worden ingediend. Voor aanvragen tot een bedrag van  

€ 5.000,- geldt een termijn van tenminste 6 weken.  

 

Artikel 9  

a. Bij toekenning van een subsidie stelt het bestuur van Kerk en Wereld de voorlopige 

hoogte van het bedrag vast en deelt dit schriftelijk mee aan de aanvrager.  

b. 75% van het toegezegde bedrag kan worden uitgekeerd als voorschot voorafgaand 

aan de uitvoering van het project. Het voorschot dient te worden opgevraagd door de 

begunstigde organisatie.  

c. Definitieve vaststelling van het subsidiebedrag en overmaking van het restbedrag 

vinden eerst plaats na goedkeuring van het eindverslag door het Bureau Steunverlening. 

Mocht uit de financiële verantwoording in het eindverslag blijken dat het projectsaldo 

positief is, dan behoudt Kerk en Wereld zich het recht voor om een deel van de subsidie 

niet uit te keren dan wel terug te vorderen.  

d. Duidelijke vertraging van het projectverloop dient onverwijld gemeld te worden aan 

het Bureau Steunverlening.  

 

 

Artikel 10  

a. Wanneer de subsidie wordt aanvaard, verplicht de begunstigde zich om activiteiten 

en/of producten herkenbaar (mede) onder naam van Kerk en Wereld uit te voeren en/of 

beschikbaar te stellen.  
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b. Resultaten van projecten worden zonder kosten beschikbaar gesteld aan Kerk en 

Wereld.  

c. De Commissie Fonds Kerk en Wereld behoudt zich het recht voor om over lopende en 

afgeronde activiteiten te communiceren met derden.  

 

Artikel 11  

a. Binnen 3 maanden na beëindiging van het project stelt de begunstigde een verslag 

van het project ter beschikking aan de Commissie Fonds Kerk en Wereld. Het verslag 

rapporteert tenminste over een vergelijking tussen de geplande en de gerealiseerde 

activiteiten, de voorziene en behaalde resultaten, alsmede de begrote en de 

gerealiseerde uitgaven en inkomsten. De oorzaken van de verschillen tussen planning en 

realisatie worden toegelicht.  

b. Het verslag vermeldt hoe de naam van Kerk en Wereld in het project tot uiting is 
gekomen.  

c. Projecten met een looptijd langer dan een jaar, verplichten zich om binnen één jaar na 

de dagtekening van de brief waarin de subsidie wordt toegekend een tussentijdse 

rapportage bij de Commissie in te dienen. Deze rapportage gaat in ieder geval in op de 

voortgang van het project en de tot dan toe behaalde projectresultaten.  

d. De begunstigde organisatie verplicht zich om desgevraagd een artikel en/of 

beeldmateriaal van het project aan te leveren voor publicitaire doeleinden van Kerk en 

Wereld.  

 

Artikel 12  

a. Tijdens de looptijd van het gesubsidieerde project mogen de doelstelling en het 

beoogde resultaat niet gewijzigd worden, zonder toestemming van het bestuur van Kerk 

en Wereld.  

b. Wanneer het aan een project toegekende subsidiebedrag niet volledig wordt uitgeput, 

valt het resterende bedrag terug aan Kerk en Wereld. Het is de begunstigde organisatie 

niet toegestaan het bedrag of een deel daarvan aan te wenden voor andere doeleinden.  

 

Artikel 13  

a. Bij de subsidietoekenning kan de Commissie Fonds Kerk en Wereld een 

accountantsverklaring vereisen alvorens tot verrekening van de toegekende subsidie over 

te gaan.  

b. De kosten van de accountantsverklaring kunnen ten laste gebracht worden van het 

toegekende subsidiebedrag, echter tot een maximum van 5% van dat bedrag.  

 

Artikel 14  

Bij gebleken ongerechtigheden kan de Commissie Fonds Kerk en Wereld beslissen om 

reeds toegekende subsidie niet uit te keren, dan wel geheel of gedeeltelijk terug te 

vorderen.  

 

Artikel 15  

In gevallen, waarin deze regeling niet voorziet, beslist de Commissie Fonds Kerk en 

Wereld.  
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