MAATSCHAPPIJ van WELSTAND
Koningin Wilhelminalaan 23
Postbus 655
3800 AR AMERSFOORT

Tel
: 033-467 10 15
Fax
: 033-467 10 19
E-mail : info@welstand.nl

De Maatschappij van Welstand is een vereniging die tot doel heeft het ondersteunen van het
protestantisme.
Sinds haar oprichting in 1822 is de vereniging Maatschappij van Welstand actief betrokken
bij mensen en initiatieven die het voortbestaan van het protestants gedachtegoed willen
waarborgen. Daar waar mogelijk zal de Maatschappij van Welstand haar mogelijkheden
inzetten om plaatsen te behouden waar mensen hun geloof kunnen belijden en in de
praktijk kunnen brengen.
Steun wordt gegeven aan:
I.

kerkelijke gemeenten





voor de opbouw van het kerkelijk leven
voor restauratie en renovatie van kerkgebouwen die gebruikt worden voor de
eredienst
als overbruggingssubsidie voor in standhouding van een predikantsplaats
vernieuwende kerkelijke initiatieven.

Voorwaarden voor deze vorm van steunverlening zijn:
-

II.

het ontbreken van voldoende eigen financiële middelen
actieve participatie van gemeenteleden aan het kerkelijk leven
positieve adviezen van provinciale kerkelijke instanties.

organisaties en personen


ter ondersteuning van initiatieven die instandhouding en ontwikkeling van het
protestants gedachtegoed bevorderen.

Voorwaarde voor deze vorm van steun is dat de initiatieven een herkenbaar
draagvlak hebben en aanbevelingen van derden zijn op te vragen.

U kunt uw verzoek tot subsidie indienen door het invullen van onderstaand
aanvraagformulier.
Over steunaanvragen wordt doorgaans eenmaal per kwartaal beslist. De beslissingstermijn
kan langer duren wanneer extra informatie moet worden ingewonnen.

VRAGEN OVER UW KERKELIJKE GEMEENTE
1.

Naam en adres van uw (wijk)gemeente:

2.

Wie is de contactpersoon voor deze aanvraag?
Naam:
Functie:
Overdag bereikbaar op telefoonnummer:
Banknummer van de kerkelijke gemeente:
t.n.v.:

3.

Omvang van uw gemeente:
-

belijdende leden :
doopleden
:
predikantsplaatsen:
kerkdiensten per maand op zondag:
gem. aantal kerkgangers per zondag:

4.

Maakt uw gemeente zelfstandig of gezamenlijk deel uit van de PKN?

5.

Heeft uw kerkelijke gemeente speciale aandacht voor bijzondere groepen?

6.

Heeft uw kerkgebouw bijzondere voorzieningen voor mensen met een handicap?

7.

Financiële draagkracht van uw gemeente (stuur de meest recente jaarrekening en
begroting mee)

N.B.

Dit formulier dient namens uw organisatie rechtsgeldig te worden ondertekend door
degenen die hiertoe bevoegd zijn (bijvoorbeeld voorzitter, secretaris,
penningmeester)

Datum

:

Handtekening :
Functie

:

VRAGEN OVER HET TE SUBSIDIËREN PROJECT

1.

Geef een korte omschrijving van het project

2.

Welke kosten zijn er mee gemoeid (stuur een begroting mee)

3.

Is er subsidie aangevraagd en verkregen van Monumentenzorg? (voor zover van
toepassing)

4.

Is er goedkeuring gevraagd en verkregen van de provinciale kerkelijke instanties?
(voor zover van toepassing)

5.

Wat is de bijdrage van de eigen kerkelijke gemeente?



uit eigen fondsen
uit acties

6.

Dragen gemeenteleden nog op een andere manier bij aan het verwezenlijken van
het project?

7.

Zijn er andere fondsen benaderd en zo ja met welk resultaat? (stuur een lijst mee)

