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                                                                                       Algemene toelichting 
                                            

In dit document kunt u lezen of uw aanvraag in aanmerking zou kunnen komen voor een subsidie uit het Ad 
Voogtfonds Vernieuwd.  Het Ad Voogtfonds is bestemd voor niet-diaconale doeleinden ter bevordering van 
vitaliteit.  
 
Maar u hoeft zelf niet tevoren te bekijken of uw aanvraag diaconaal of niet-diaconaal is. Wij zullen dat voor u 
doen. Immers als een aanvraag toch eigenlijk volledig een diaconale strekking heeft, zullen wij de aanvraag 
doorzetten naar het Diaconaal Missionair Orgaan (DMO) van onze PGU. 
 
 
In het beleidsplan “Kerk in de stad, Kerk voor de stad verbindend mozaiek 2012-2016” staat : 
 
“In de visie en de missie zien we ons verbonden in Gods Geest kerk te zijn in de stad,en kerk voor de stad. Dat willen 
we doen door te investeren in de wijkgemeenten en in de centrale ondersteuning vanuit het Bureau PGU, door 
groei te stimuleren waar mogelijk en de wijkgemeenten te begeleiden als krimp zich voordoet om presentie in de 
Utrechtse wijken zoveel mogelijk te handhaven” 
 
We hebben een aantal vitaliteitscriteria gedefinieerd in de Algemene Kerkenraad die we naast de aanvragen gaan 
leggen. In het licht van deze visie gaan we de aanvragen beoordelen.  
 
Naam Ad Voogt 
Drs. A.C. (Ad) Voogt was van 2002 tot 2004 voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de PGU. Hij hoopte in de 
periode van zijn voorzitterschap te bereiken dat de relatie van kerk en stad zou worden versterkt en dat de kerk de 
aandacht meer zou richten op bouwen aan de toekomst. Hij kwam in september 2004 te overlijden. Het legaat 
Voogt/Godlieb vormde de start van het fonds, er zijn al meer legaten en giften voor dit fonds verkregen. 

 
 
- Nadere omschrijving op bladzijde 2 
- Bijlage 1: Criteria voor toetsing van projecten 
- Bijlage 2: Format projectaanvraag/projectplan 
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                                              Nadere omschrijving 

Doelstelling 
 

Het Ad Voogtfonds vernieuwd  is een kerkrentmeesterlijke bestemmingsreserve die de 
PGU wil inzetten tot vitalisering en vernieuwing van onze wijkgemeentes. Ook andere 
groepen die gelieerd zijn aan de PGU en dezelfde doelstelling nastreven kunnen een 
beroep doen op dit fonds. De Algemene Kerkenraad van de PGU heeft een aantal criteria 
opgesteld waarmee het College van kerkrentmeesters dit fonds/bestemmingsreserve 
gaat beheren.  
 

Doelgroep 
 

Initiatieven van of gelieerd aan de wijkgemeenten van de PGU. Door middel van 
ondertekening door het moderamen van de wijkgemeente geeft de betreffende 
wijkkerkenraad er blijk van kennisgenomen te hebben van de aanvraag. 
 

Werkwijze 
 
 

Ondersteund worden projecten met een minimale aanvraag van EUR 2,500.- per jaar met 
een maximum van 3 jaar. Er wordt een beknopt projectplan met begroting verwacht en 
een projectmatige werkwijze waarin doel en resultaat worden omschreven, stappen en 
fasering worden bepaald en taken verdeeld, en wordt aangegeven wat er na afloop van 
het project voortgezet kan worden.  
Aan de initiatiefgroep die aanspraak op het fonds wil doen, wordt een eigen bijdrage van 
minimaal 25% in de projectkosten gevraagd. 
 

Aanmelding 
 

Het Bureau PGU heeft een handig format beschikbaar voor het opstellen en indienen van 
een projectplan (zie bijlage). Projecten kunnen worden ingediend via het Bureau PGU 
(bestuurssecretariaat@protestant-utrecht.nl). Beoordeling vindt plaats in de CVK 
vergaderingen, deze vinden ongeveer 5 keer per jaar plaats. U dient uw aanvraag ruim 
voor aanvang van uw project in te dienen. 

Beoordeling 
 

Een predikant wordt om advies gevraagd of de aanvraag aan de criteria voldoet. Samen 
met dit advies zal de voorzitter CVK dit in de CVK vergadering brengen. 
De vergadering van het CVK toetst aanvragen aan de bepalingen omtrent doelstelling, 
doelgroep en werkwijze en besluit omtrent al dan niet toekenning van middelen (Zie de 
bijlage over toetsingscriteria). Uitdrukkelijk wordt aangegeven dat ook aanvragen voor 
personeelsformatie gedaan kunnen worden, mits deze voldoet aan de criteria. 

Communicatie Met het oog op het stimulerend karakter van de doelstelling vindt actieve communicatie 
plaats over de ervaringen en voortgang van projecten. Projectplannen en de voortgang 
van projecten worden jaarlijks besproken in de AK van de PGU en er wordt over 
gepubliceerd in Kerk in de Stad en of op de website.  
 

Voorbeelden 
 

Een wijkgemeente wil een nieuwe activiteit opstarten voor b.v. tieners waar een 
jeugdwerker voor moet worden gefinancierd. Dit met als doel de wijkgemeente vitaler te 
maken. Men wil een huisgemeente opstarten en heeft daar start financiering voor nodig. 
Support van de wijkgemeente publiciteit om zich beter te profileren in een wijk. 

Omschrijving fonds 
 

In deze vernieuwde versie van het Ad Voogtfonds stellen we het gehele fonds inclusief 
nieuwe legaten die we voor dit fonds gekregen hebben ter beschikking. 

Subsidie voor personen 
 

Wanneer een aanvraag gedaan wordt voor subsidiering van personeelsformatie, dan 
komt deze persoon in dienst van de PGU aan de kerkrentmeesterlijke kant. Wanneer het 
project een predikant beoogt kan deze ook via een andere kerkelijke instantie aan de 
PGU verbonden worden.  
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Ad Voogt fonds vernieuwd, vitaliteit en vernieuwing in de wijken 
 
Bijlage 1: Het Ad Voogt Fonds vernieuwd 
 
We hebben in Maart 2014 het Ad Voogt Fonds anders opgezet. Dit omdat we te maken hebben met krimp in onze 
wijken en we effectiever met de gelden om willen gaan. We willen de gelden van dit fonds inzetten om te werken 
aan vitaliteit en vernieuwing. We willen projecten financieren die een bijdrage leveren aan de vernieuwing / opbouw 
/ vitaliteit van wijkgemeente en/of bijdrage aan zichtbaarheid van de kerk in de wijk of stad.  
 
In principe blijven de aanvragen uit de wijkgemeentes komen, maar nieuwe initiatieven van groepen, vallend onder 
de PGU kunnen ook aanvragen doen (voorbeelden Blossom of PGU studentenwerk). Daarnaast is het mogelijk dat de 
AKG als geheel besluit om in een wijk kerkelijk present te blijven in de vorm van, huiskamergemeente, inloophuis, 
religieuze woongroep e.d. Er kan ook gedacht worden aan initiatieven die ook in aanmerking komen voor de 
Pioniersplekken van de PKN (zoals bijvoorbeeld De Haven).  
 
We hanteren de volgende criteria:  
- De vitaliteitscriteria zijn leidend bij het beoordelen van de aanvragen. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar 

de spreiding van de initiatieven over wijken in de stad en heeft een initiatief van jongeren en jongvolwassenen 

een prioriteit.   

- Projecten die zichtbaarheid in de wijk bevorderen kunnen ook een aanvraag doen. 

- Het investeren in  menskracht behoort tot de mogelijkheden. 

- De aanvragende wijkgemeente levert zelf een substantiële bijdrage (min. 25%) aan het project.  

- Er geldt een maximale toezegging voor drie jaar. 

- Het minimale bedrag van de aanvraag is EUR 2.500,-.  

De organen CVK en DMO zijn de uitvoerende organen. Het CVK beheert het  Ad Voogt Fonds en het blijft volledig een 
bestemmingsreserve voor dit doel, niet-diaconale aanvragen. Het DMO heeft ook subsidie gelden, welke ingezet 
zullen blijven op diaconale/missionaire aanvragen. De doelstelling is om nu ook daadwerkelijk geld te gaan besteden 
aan vernieuwing voor vitaliteit. Gezien de ontwikkelingen van krimp is dit noodzakelijk.  
 
Praktisch 
Aanvragen voor subsidie van vitaliteitsverbetering worden gedaan via het bureau PGU 
(bestuurssecretariaat@protestant-utrecht.nl). Daar wordt door het CVK en het DMO bekeken of de aanvraag 
diaconaal of niet-diaconaal is. Dan wordt de aanvraag verder in de betreffende gremia (CVK/DMO) behandeld. 
Daarbij wordt een advies van een predikant of pastoraal werker meegenomen in de besluitvorming. Als er een mix is 
van benodigde gelden neemt het gremium de leiding waarvan verwacht wordt de grootste bijdrage te moeten doen. 
En deze treedt in overleg met het andere gremium. Het DMO heeft een werkgroep CFA die de diaconale aanvragen 
beoordeeld, deze worden achteraf door de DMO vergadering goedgekeurd. Voor diaconale aanvragen is er voor 
2014 nog wel een beperkte ruimte. Het CVK zal de Ad Voogt aanvragen in de CVK vergadering beoordelen. En als er 
tijdsdruk is zullen de CVK voorzitter, scriba en penningmeester de goedkeuring doen en achteraf verantwoording 
afleggen aan de CVK. Bij de jaarrekening van het CVK komt een overzicht van toegekende subsidies vanuit de 
bestemmingsreserve het Ad Voogtfonds. Zowel het CVK als het DMO rapporteren jaarlijks gezamenlijk over de 
behaalde resultaten in de AKG. Voor indiening van een project wordt gebruik gemaakt van bijgaand (digitaal) format. 
In de opzet van dit format zijn de meeste toetsingscriteria verwerkt. Aangeraden wordt de omschrijving kort en 
bondig te houden maar zoveel mogelijk SMART te formuleren: 
- Specifiek :  De doelstelling moet eenduidig zijn  
- Meetbaar :  Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm wordt het doel bereikt  
- Acceptabel :  Gaat de doelgroep deze doelstelling accepteren/aanvaarden  
- Realistisch :  De doelstelling moet haalbaar/Relevant zijn 
- Tijdgebonden:   Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn.  
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Bijlage 2:  Format aanvraagformulier Ad Voogtfonds vernieuwd 
 
 
 
 
Naam wijkgemeente/Initiatief   : 
 
Naam project-contactpersoon   : 
 
Mailadres contactpersoon   : 
 
Naam contactpersoon wijkkerkenraad   :  
 
Datum      : 
 

 Omschrijving (kort en bondig – projectplan beslaat maximaal 2 A4) 

Doelstelling  

Doelgroep(en)  

Activiteiten (wat)  

Taakverdeling (wie)  

Fasering (wanneer)  

Resultaat (wat levert het op)  

Effect (wat blijft ervan over of wat wordt 
voortgezet) 

 

Relatie met beleidsplan van wijkgemeente en PGU  

Communicatie (wanneer en hoe vindt rapportage 
plaats)  

 

Kosten  (projectbudget of verwijzing naar 
projectbegroting) 

 

Eigen bijdrage wijkgemeente in kosten   

 


