VRIJZINNIG PROTESTANTSE STICHTING VOOR BEJAARDENZORG (V.P.S.B.)
De V.P.S.B. heeft ten doel de zorg voor en het welzijn van ouderen te bevorderen. Zij tracht
dit doel te bereiken door het financieel ondersteunen van diverse projecten.
Eén van de voornaamste projecten is de jaarlijkse subsidie aan de NPB voor extra pastorale
zorg ten behoeve van – het geestelijk welzijn van – ouderen in de afdelingen van de NPB.
Zoals bekend lopen de aanvragen hiervoor via het NPB-bureau te Zwolle.
Daarnaast verstrekt de V.P.S.B. ook subsidies voor materiële voorzieningen, die gericht zijn
op het welbevinden van ouderen.
Zo heeft de V.P.S.B. bijgedragen aan projecten van uiteenlopende aard; bijvoorbeeld de
aanschaf van grootletter-liedboeken, verbetering van de geluidskwaliteit (apparatuur,
ringleiding) stoelen met armleuningen, alsmede bouwkundige voorzieningen, zoals
verbetering van de toegankelijkheid, veiligheid en verwarming van het (kerk)gebouw.
De aanvragen voor bovengenoemde materiële doeleinden dienen rechtstreeks aan de
V.P.S.B. te worden gericht. Hiertoe zijn aanvraagformulieren te verkrijgen bij: V.P.S.B., t.a.v.
mevr. E. Goettsch, Paulus Borstraat 37, 3812 TA Amersfoort, 033-4689000. U ontvangt
hierbij één formulier ter informatie.
Ter informatie wordt in dit verband vermeld dat de bijdragen meestentijds beperkt blijven
tot hooguit 50% van de kosten; bovendien is er een bovengrens: op dit moment € 5000,-.
De subsidies worden toegezegd op basis van een toegezonden reële begroting (offerte); de
uitkering vindt plaats ná ontvangst van de (kopie)rekening(en).
De subsidie wordt alleen dan verleend indien niet voldoende eigen middelen aanwezig zijn.
Al gerealiseerde projecten komen niet voor ondersteuning in aanmerking!
Het bestuur van de V.P.S.B. ziet aanvragen gaarne tegemoet.
Elsbeth Goettsch
secretaresse v.h. bestuur V.P.S.B.

Vrijzinnig Protestantse Stichting voor
Bejaardenzorg VPSB
p/a mevrouw E. Goettsch
Paulus Borstraat 37
3812 TA Amersfoort
bureau@vrijzinnigen.nl
AANVRAAGSUBSIDIE
voor materiële voorzieningen voor ouderen

Aanvrager: Vrijzinnigen Nederland, afdeling:.........................................
Contactpersoon: .......................................... tel.: ..........................................
Adres:......................................................................................................
REDEN AANVRAAG
Begrote kosten (kopie van 2 offertes gewenst):
............................................................ Zijn er andere fondsen benaderd en zo ja
welke…………………………………………… Zo ja, met welk resultaat
(bedragen)................................................................................
Toelichting: (kan ook op bijlage) .....................................................................
INFORMATIE over afdeling
Aantal leden en begunstigers: ........................................................................
(kerk-)gebouw in eigendom: ja/nee; verzekerde waarde:

€ ...................

Financiële positie:
Resultaat van laatste twee boekjaren:

Jaar:
Jaar:
Begroot resultaat lopende jaar
Jaar:
S.v.p. bijsluiten jaarcijfers laatste twee boekjaren.
Reserves (vermogen, excl. onroerend goed):

Datum:

+/+/+/-

€ ....................
€ …………….
€ ……………..

€ ....................

Handtekening en functie

