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Raad van Kerken Arnhem 
10 november 2020 
 
 
Regeling van het Eef Sybesma Fonds van de Raad van Kerken Arnhem  
 
 
De Raad van Kerken Arnhem heeft uit de nalatenschap van Mevr. Eef Sybesma een legaat ontvangen. 
De Raad zet dit legaat in voor een fonds om oecumenische initiatieven te stimuleren in het 
werkgebied van de Raad van Kerken Arnhem. Dit document bevat de regeling van dit fonds. 
 
Grondslag van het fonds 
Het fonds vindt zijn grondslag in de missie en doelstelling van de Raad van Kerken Arnhem die de 
Raad in zijn brochure als volgt heeft geformuleerd:   

1. Meer samenwerking tot stand brengen tussen de christelijke kerken en 
geloofsgemeenschappen in Arnhem; 

2. De aanwezigheid van christelijk geloof in de eigen stad gestalte geven met name ook door 
betrokkenheid bij de samenleving; 

3. Kennisnemen van wat er leeft in de nationale en internationale oecumenische beweging en 
het aan de orde stellen van wat daarvan voor kerk en samenleving in Arnhem van belang is.  

De Raad van Kerken Arnhem is verbonden met de Raad van Kerken in Nederland die een 
vergelijkbare missie kent. Vanuit een christelijke inspiratie bevordert de Raad van Kerken in 
Nederland: 

1. De oecumenische dialoog. Het gaat daarbij zowel om de dialoog tussen de aangesloten 
kerken onderling, als die tussen de aangesloten kerken en andere kerken en 
geloofsgemeenschappen. 

2. De gezamenlijke dienst van de kerken aan de samenleving. Het streven is om vanuit een 
christelijke benadering een bijdrage te leveren aan het welzijn van mensen in de samenleving 
(bron: Website van de Raad van Kerken in Nederland). 

De activiteiten van het Eef Sybesma Fonds vinden hun ijkpunt in deze grondslagformuleringen.  
 
Doel van het fonds 

• Oecumenische initiatieven steunen. Het kan zowel gaan om  initiatieven op kerkelijk gebied 

als om initiatieven voor maatschappelijke dienstverlening (diaconie).  

• Het fonds kan nieuwe initiatieven ondersteunen maar ook reeds lopende (en al of niet 

gesubsidieerde ) projecten een extra stimulans geven. 

• De samenwerking bevorderen van christelijke denominaties zowel van kerken die in de Raad 
van Kerken participeren als van christelijke kerken daarbuiten.  

 
Middelen van het fonds 

• De middelen van het fonds worden gevormd door het legaat uit de nalatenschap van Mevr. 
Eef Sybesma.  

• Het bedrag dat jaarlijks uit het fonds kan worden uitgekeerd aan verschillende doelen 
bedraagt maximaal € 5000,-.  

• Het Dagelijks Bestuur van de Raad van Kerken kan op voordracht van de fondscommissie 
besluiten om het maximum eenmalig te verhogen. 

• Het fonds wordt opgeheven door het Dagelijks Bestuur van de Raad van Kerken Arnhem, 
wanneer de middelen niet meer toereikend zijn om een uitkering te doen. 

• In principe gaat het volledige bedrag van het fonds naar projecten totdat het fonds leeg is. 
Een eventueel klein restbedrag aan het eind vloeit terug naar het vermogen van de Raad van 
Kerken Arnhem. 
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Beheer van het fonds 

• Het fonds is in beheer van de Raad van Kerken Arnhem.  

• De Raad van Kerken Arnhem benoemt een fondscommissie van ten minste 3 personen. Deze 
fondscommissie is belast met het beoordelen van aanvragen en de toekenning van eventuele 
ondersteuning. 

• Financiële controle vindt plaats gelijk met de controle van de financiën van de Raad van 
Kerken Arnhem. Het Dagelijks Bestuur van de Raad van Kerken Arnhem draagt hiervoor zorg. 

 
Eisen bij een aanvraag voor ondersteuning uit het fonds 
Initiatiefnemers/organisaties die een beroep willen doen op het fonds kunnen een schriftelijke 
aanvraag doen bij de fondscommissie van de Raad van Kerken Arnhem. De aanvraag moet voorzien 
zijn van een beschrijving van het project. Een aanvraag moet aan de volgende eisen voldoen: 

• Doelomschrijving van het initiatief en omschrijving van de beoogde effecten. 

• Het initiatief moet passen binnen de missie en grondslag van de Raad van Kerken. Dit moet 
duidelijk worden uit de aanvraag.  

• Oecumenisch gehalte van het initiatief: Er moet bij het initiatief of project ten minste sprake 
zijn van samenwerking met of participatie van meerdere christelijke denominaties die ook in 
de Raad van Kerken participeren.  

• Langs welke weg wil men het doel bereiken? Er moet  een beschrijving gegeven worden van 
de activiteiten die men wil verrichten. 

• Er wordt aangegeven binnen welke termijn het initiatief werkzaam wil zijn.  

• In de projectbeschrijving geeft men aan hoe men aan de verantwoording wil voldoen. Er 
wordt in ieder geval verwacht dat na uiterlijk een jaar na toekenning aan de fondscommissie 
van de Raad van Kerken Arnhem een verantwoording wordt gegeven hoe de middelen zijn 
besteed. 

• Er is een duidelijke omschrijving van de betrokkenen bij het project.  

• Het fonds kan een ondersteuning geven. Men moet ook duidelijk kunnen maken hoe men uit 
andere bronnen middelen verwerft of kan verwerven en hoe men in de toekomst verder wil 
gaan.  

NB. Aanvragen kunnen binnen de grondslag van het fonds door ieder verband van initiatiefnemers 
worden gedaan, maar men dient altijd een kerkelijke en eventueel maatschappelijke organisatie als 
partner te hebben. Uitkeringen worden niet aan privépersonen maar uitsluitend aan kerkelijke of 
maatschappelijke organisaties gedaan.   
 
Het geografische werkgebied van het fonds 
Het fonds ondersteunt projecten en initiatieven die binnen het werkgebied van de Raad van Kerken 

van Arnhem liggen.  

Tijdstip voor inzending van een aanvraag  
Het is in principe vrij om op ieder moment een aanvraag te doen, maar het fonds kent twee 
momenten per jaar waarna de beoordeling van de aanvragen plaatsvindt.  
Voor het eerste moment moeten de aanvragen op 1 april binnen zijn, voor het tweede moment op 1 
oktober van het betreffende jaar.  
 
Procedure van behandeling van de aanvragen 

• Na ontvangst van de aanvraag ontvangt de indiener een bericht van bevestiging.  

• Na inzending wordt de aanvraag geverifieerd door de fondscommissie. Zo nodig wordt om 
toelichting aan de indieners gevraagd of kan de fondscommissie nadere inlichtingen 
inwinnen of onderzoek doen naar de aanvraag.  
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• Na de uiterste inzenddata (van 1 april of 1 oktober) en na de afronding van verificatie en 
eventueel onderzoek neemt de fondscommissie binnen vier weken een besluit voor al dan 
niet toekenning van een bijdrage vanuit het fonds en stelt de hoogte van de bijdrage vast. Dit 
besluit wordt voorzien van een motivering.  

• Binnen twee weken nadat het besluit genomen is, deelt de Fondscommissie het besluit en de 
motivering aan de indieners mee.  

• Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.  

• De fondscommissie deelt dit besluit en de motivering mee aan het Dagelijks Bestuur van de 
Raad van Kerken Arnhem. 

• Ten minste één maal per jaar doet de fondscommissie verslag aan het Dagelijks Bestuur van 
de Raad van Kerken Arnhem over haar beleid van toekenning, de toegekende bijdragen en 
de projecten waarvoor bijdragen zijn toegekend. Het Dagelijks Bestuur zorgt ervoor dat dit 
verslag aan de Algemene Vergadering van de Raad van Kerken Arnhem wordt voorgelegd. 

 
Aanpassing van de regeling van het fonds 
Op voorstel van de fondscommissie kan het Dagelijks Bestuur van de Raad van de Kerken Arnhem 
indien noodzakelijk  de regeling aanpassen. Het Dagelijks Bestuur legt deze aanpassing voor aan de 
Algemene Vergadering van de Raad van Kerken Arnhem. 
 
Bekendmaking van het fonds 
De Raad van Kerken Arnhem zorgt er samen met de fondscommissie en de in de Raad van Kerken 
Arnhem participerende kerkgenootschappen voor dat de mogelijkheid voor het doen van aanvragen 
jaarlijks bekend wordt gemaakt.  
 
Mailadres van het Fonds 

Aanvragen kunnen gestuurd worden aan: e.sybesmafonds@gmail.com 

Als men vragen heeft kan men contact opnemen met dit mailadres.  

 

 

Vastgesteld door de Raad van Kerken Arnhem 

Algemene Vergadering: 27 oktober 2020 

Dagelijks Bestuur: 10 november  2020 
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