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Projectnaam  

Plaats/regio  

Naam contactpersoon  

Postbus  

PC/Plaats  

Adres:  

PC/Plaats  

Telefoon  

E-mail   

Bankrekening nr.   

 

Aanvragen ter beoordeling van de verzoeken om subsidie, onder verantwoordelijkheid van de classis 
Groningen Drenthe, worden getoetst aan de hand van onderstaande criteria. 
Wij verzoeken u zo duidelijk mogelijk bij criteria te omschrijven waarom u denkt dat uw project aan dit 
criterium voldoet. 
 
 

1. Maatschappelijk betekenis: heeft op enigerlei wijze een protestantse- christelijke signatuur binnen het 
gebied van Groningen en/of Drenthe.  

 

2. Heeft een aanwijsbare relatie met protestants kerkenwerk: diaconaal. Missionair, Vorming en 
toerusting, Oecumene of op algemeen en bestuurlijk terrein. 

3. Kan rekenen op draagvlak vanuit kerken en kerkelijk organen. 

4. Kan gemeenschapsvormend en vernieuwend werken. 
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5. Gaat vooral uit van de inzet van vrijwilligers en wordt daardoor gedragen. 

6.  Heeft een gerede kans na een aanloopperiode niet meer (geheel) van een subsidie van de classis 
Groningen/Drenthe afhankelijk te zijn. 

7. De aanvraag geeft inzicht in het aantal te “bedienen cliënten”. 

8. Bij de aanvraag is een transparant jaarplan/(meerjaren)begroting bijgevoegd. 

9. Er zijn ook aanwijsbare andere bronnen van inkomsten en/of subsidies. Deze opnemen in de 
begroting. 

10. De mate van kwetsbaarheid van een project bij het stoppen van de subsidie door de classis. 

11. De mogelijkheid van zowel éénmalige projecten en projecten met een garantie/doorloop van 
telkenmale maximaal 5 jaar. 

 

Graag jaarverslag bijvoegen 

 
Aanvraag en begroting sturen naar (liefst per e-mail): 
Algemene Financiële Commissie classis Groningen-Drenthe 
p/a Dienstenorganisatie Protestantse Kerk 
t.a.v. mevrouw Dieuwke Jonker, Back Office Kerk & Werk 
e-mail: d.jonker@protestantsekerk.nl 
 
een kopie van de aanvraag zenden aan de scriba van de classis 
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