Hervormde Gemeente Rijssen
College van diakenen

Formulier steunaanvraag diaconale werkprojecten
1. Persoonlijke of organisatiegegevens
Naam aanvrager (persoon)

:

Namens (organisatie)

:

Korte omschrijving organisatie

:

Postadres

:

Postcode + woonplaats

:

Telefoonnummer

:

E-mail

:

Bank- of gironummer

:

Website van de organisatie

:

2. Het project


Omschrijving project



Doel project



Projectduur

3. Vragen
Hieronder staat een aantal vragen die het voor u en voor het bestuur van de Diaconie Hervormde
Gemeente te Rijssen makkelijker maken een aanvraag te doen c.q. te behandelen.
Wordt uw project georganiseerd vanuit een christelijke motivering?
En zo ja, hoe? (licht hier uw motivatie toe)
Is het project nieuw?
Is het een plaatselijk, landelijk of wereldwijd project?
In welke mate zijn bij het project vrijwilligers betrokken?

Hervormde Gemeente Rijssen
College van diakenen

Is er een beroep gedaan op andere kerken, overheid, bedrijven of fondsen?
En zo ja, welke?
Gaat het project door als u geen steun krijgt van de Diaconie Herv. Gem. Rijssen?
Overige opmerkingen
4. Begroting
Bij uw aanvraag ontvangt het bestuur van de Diaconie Hervormde Gemeente te Rijssen graag een
heldere begroting. En indien van toepassing een financiële meerjarenplanning als bijlage meesturen.
Verder verzoeken we u onderstaande kolommen in te vullen.
Gevraag bedrag (euro)

Bestemd voor projectonderdeel:

Totaal
Opmerkingen:
Zijn er andere subsidiegevers?
Andere subsidiegevers

Voor projectonderdeel

Toegezegd (euro’s)

Opmerkingen:
Indien mogelijk bewijs van toezegging van medesubsidianten meesturen.
5. Aanvraag
 De steunaanvraag dient, volledig ingevuld, voor 1 april bij de Diaconie ingediend te worden.
 De aanvrager dient zijn/haar motivatie bij het formulier te voegen.
 Het Moderamen (MD) van de Diaconie zal de aanvragen beoordelen en met een voorstel komen
aan de Centrale Diaconie (CD).
 Bij meerdere aanvragen beslist de CD op basis van motivatie.
 Indien het plafondbedrag voor het betreffende jaar bereikt is, zullen aanvragen na 1 april niet
meer in behandeling worden genomen.
 Tevens is het mogelijk dat het beschikbare bedrag voor diaconale werkprojecten verdeeld wordt
over de verschillende aanvragen.
 De Diaconie behoudt het recht om het beschikbare bedrag te verkleinen of te vergroten voor het
betreffende jaar, afhankelijk van de financiële positie van de Diaconie.
 In bijzondere gevallen kan de Diaconie afwijken van haar richtlijnen.
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6. Beoordeling
 Steunaanvragen moeten voor 1 april zijn ingediend. Aanvragen na deze datum zullen niet meer
voor het lopende jaar in behandeling worden genomen, tenzij het maximaal hiervoor beschikbare
bedrag nog niet bereikt is.
 Het Moderamen van de Diaconie zal de steunaanvragen beoordelen en een voorstel aan de
Centrale Diaconie brengen. U zult zo spoedig mogelijk om de hoogte worden gesteld van de
beslissing.
 Aanvragen voor evangelisatie- en zendingsprojecten, bijvoorbeeld voor kerkelijk opbouwwerk of
het distribueren van bijbels, pastoraat, jeugdwerk en gemeenteopbouw worden niet gehonoreerd.
Hoe waardevol zulke projecten op zichzelf ook zijn, ze vallen buiten de doelstelling van de
Diaconie Herv. Gem. te Rijssen.
 Verder mag de steunverlening van Diaconie niet betekenen dat andere geldstromen (zoals giften
en contributies) worden doorkruist of overbodig worden gemaakt.
 Steunaanvragen voor diaconale werkprojecten zullen nooit ten koste gaan van Diaconale
Noodhulp.

Verklaring:
Ik ga (namens mijn organisatie) akkoord met een financiële verantwoording van deze steunaanvraag en
het schrijven van een kort verslag, binnen 3 maanden na afronding van het project.
Tevens ga ik akkoord met de mogelijkheid van evt. publicatie van mijn verslag op de website van de
Diaconie.
Naam

:

Handtekening

:

Plaats, datum

:

Ingevuld formulier printen en voorzien van handtekening en eventuele bijlagen opsturen naar:
Diaconie Hervormde Gemeente te Rijssen
Postbus 106
7460 AC Rijssen
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