Huishoudelijk reglement

Bijlage
Algemene Financiële Commissie Regionale Fondsen (artikel 4.11)
1.
De classicale vergadering heeft een Algemene Financiële Commissie Regionale Fondsen, die
optreedt als adviesorgaan van de classis.
2.

De generale synode draagt zorg voor de administratie en het beheer van regionale fondsen
conform het bepaalde in overgangsbepalingen 245 en 246.

3.

Op basis van de nadere afspraken die hieromtrent in het besturenoverleg zijn gemaakt berust de
zeggenschap over de besteding van de in dit artikel bedoelde middelen bij de classis.

4.

De classis stelt voor de uitvoering van lid 2 en 3 een Algemene Financiële Commissie (AFCRegionale fondsen) in volgens het bepaalde in artikel 4.11b van het huishoudelijk reglement.
Deze commissie bestaat uit tenminste 4 leden waarvan 1 lid is van de classis.

5.

De in het vorige lid genoemde commissie besteedt de middelen die uit dit ‘fonds’ beschikbaar
zijn met inachtneming van de in een protocol geformuleerde criteria. Dit protocol is gehecht aan
deze regeling.

6.

Wanneer feiten en/of omstandigheden daartoe aanleiding geven kunnen de classis deze
commissie opheffen.

Criteria voor toekenning subsidie uit het Regionale fondsen.
Verzoeken om subsidie aan de classis kunnen worden gedaan als het project binnen het gebied Groningen
en/of Drenthe wordt uitgevoerd of een regionale uitstraling heeft. Het verzoek wordt getoetst aan de hand
van onderstaande 10 criteria/regels:
1.

Het project heeft een maatschappelijke betekenis en op enigerlei wijze een protestantse signatuur of
beoogt vanuit Protestantse kerken in Groningen en Drenthe naar ratio met andere
kerkgemeenschappen de oecumene te ondersteunen.

2.

Het project heeft een aanwijsbare relatie met Protestantse kerkenwerk: diaconaal Missionair.
Vormend en toerustend. Oecumenisch of op algemeen en bestuurlijk terrein van de kerk.

3.

Het project mag rekenen op draagvlak vanuit de gemeenten en kerkelijke organen.

4.

Het project kan gemeenschap vormend en vernieuwend werken en gaat vooral uit van de inzet van
vrijwilligers en wordt daardoor gedragen.

5.

De aanvraag geeft inzicht in aantal te bedienen cliënten.

6.

Bij de aanvraag is een transparant jaarplan/begroting gevoegd.

7.

Er zijn ook aanwijsbare andere bronnen van inkomsten en/of subsidies.
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8.

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

9.

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

10. Als verantwoording van de ontvangen gelden wordt jaarlijks in een financiële verantwoording met
onderbouwing voorzien.
11. Personeelskosten komen niet voor subsidie in aanmerking.
Vastgesteld in de vergadering van de classis van 15 mei 2018.
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