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Reglement van het Bloeifonds 
van de Nederlands Gereformeerde Kerk Oegstgeest en omstreken 
zoals vastgesteld op de gemeentevergadering van 10 mei 2017 

Doel 

Doel van het Bloeifonds is het helpen opstarten en ondersteunen van initiatieven die 

invulling geven aan ‘bidden, wonen, werken in de stad’ en zo gestalte te geven aan Gods 

koninkrijk. 

Bid tot de Heer voor de stad … en zet je in voor haar bloei,  

want de bloei van de stad is ook jullie bloei (Jeremia 29:7) 

Criteria voor toekenning van een bijdrage 

Het Bloeifonds kan een financiële bijdrage toekennen aan projecten: 

a. die het doel van het Bloeifonds bevorderen, 

b. waarbij minstens één gemeentelid persoonlijk actief betrokken is, 

c. die plaatsvinden rondom Oegstgeest  (inclusief Leiden, Voorschoten en Leiderdorp), 

d. voor een periode van maximaal 3 jaar, waarna opnieuw een bijdrage kan worden 

aangevraagd. 

Naast eenmalige projecten, wil het bloeifonds vooral ook een katalisator zijn voor duurzame 

initiatieven. Een financiële bijdrage wordt niet toegekend als: 

e. het project niet goed is opgezet, 

f. het aangevraagde bedrag te hoog is in verhouding tot de inhoud van het project, 

g. het project behoort tot de reguliere activiteiten van een organisatie die daarvoor uit 

eigen middelen kan betalen, of 

h. de bijdrage bedoeld is om te voorzien in persoonlijke financiële nood. 

Omvang van de bijdrage 

Er is geen maximum aan hoeveel er per project of per jaar kan worden toegekend, behalve 

dat er niet meer geld kan worden toegekend dan er in het fonds beschikbaar is. Verwachting 

is dat het fonds tussen de 3 en 10 jaar zal bestaan, wat neerkomt op 20.000 tot 60.000 euro 

aan bijdragen per jaar. 

Het Bloeifonds kan zelfstandig beslissen over aanvragen tot 10.000 euro waarvoor de criteria 

van het bloeifonds duidelijk zijn. Voor bedragen van 10.000 tot 40.000 euro kan de 

kerkenraad zelfstandig beslissen, daarbij geadviseerd door het Bloeifonds. Over bedragen 

vanaf 40.000 euro beslist de gemeentevergadering. 
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Procedures voor toekenning en rapportage 

De procedures van het Bloeifonds staan beschreven op het besloten deel van de website van 

de kerk en verkort in het informatieboekje.  

Gemeenteleden kunnen met het aanvraagformulier een verzoek indienen bij het Bloeifonds. 

Voor aanvragen waarover het Bloeifonds zelfstandig kan beslissen geeft het Bloeifonds 

binnen vier weken schriftelijk uitsluitsel aan de aanvrager. Als over een aanvraag binnen het 

bestuur geen unanimiteit kan worden bereikt wordt de aanvraag voorgelegd aan de 

kerkenraad. Afwijzigen worden beargumenteerd aan de aanvrager. De aanvrager kan 

bezwaar maken tegen de beslissing bij de voorzitter van de kerkenraad of bij de 

gemeentevergadering. 

Bijdragen worden hooguit een jaar in het vooruit overgemaakt. Het (eerste) bedrag wordt 

overgemaakt nadat de aanvrager de doorgangsbevestiging indient bij het Bloeifonds. Na 

afloop van het project dient de aanvrager een eindrapportage in bij het Bloeifonds, inclusief 

een verantwoording van de uitgaven. Voor onvoorziene gepaste uitgaven kan achteraf extra 

financiering worden aangevraagd; niet gebruikte bedragen worden teruggestort. Geld dat 

niet is uitgegeven in overeenstemming met de aanvraag kan worden teruggevorderd. Voor 

projecten die langer duren dan een jaar dient de aanvrager jaarlijks een tussenrapportage in 

bij het Bloeifonds. Op basis van de tussenrapportage kan het Bloeifonds beslissen af te zien 

van verdere bijdragen, als niet meer is voldaan aan de criteria. 

Beheer van het Bloeifonds 

Het reglement van het Bloeifonds wordt vastgesteld door de gemeentevergadering. Het 

Bloeifonds wordt beheerd door een bestuur van drie personen, ieder lid van de Nederlands 

Gereformeerde Kerk Oegstgeest en omstreken. Eén bestuurslid is bovendien ook lid van de 

Commissie van Beheer en Administratie. Leden van het Bloeifondsbestuur worden 

aangesteld door de kerkenraad. Het bestuur wijst zelf uit haar midden een voorzitter, 

penningmeester en secretaris aan. 

Het geld van het Bloeifonds staat op een bankrekening van de kerk. Het Bloeifonds heeft 

toegang tot de rekening om betalingen te verrichten en wordt jaarlijks gecontroleerd door 

de kascontrolecommissie van de kerk. Het bloeifonds heeft geen andere kosten dan 

financiële bijdragen, secretariële kosten en bankkosten. De bestedingen van het Bloeifonds 

worden in de begrotingsvergadering gerapporteerd aan de gemeentevergdering. 

Formulieren 

− Aanvraagformulier 

− Doorgangsbevestiging 

− Tussenrapportage 

− Eindrapportage 
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Bijlage: Beoordeling van mogelijke projectaanvragen 

Nr. Aanvraag Toekenning Motivatie 

1 Een kerklid werkt mee aan een 
kerstwandeling in de Leidse Hout en 
vraag daarvoor eenmalig 500 euro 
aan. 

Ja Een kerstwandeling draagt bij aan het doel 
van het Bloeifonds, een gemeentelid is 
persoonlijk actief betrokken, de wandeling 
vindt plaats binnen de regio en de looptijd 
van het project is eenmalig. Ook als het 
project een traditie wordt kan herhaaldelijk 
een bijdrage worden toegekend, tenzij de 
organistie voldoende eigen middelen 
beschikbaar heeft.  

2 Een kerklid vraag 500 euro aan voor 
een kerstwandeling in Voorhout. 

Ter 
beoordeling 

van de KR 

Het project draagt bij aan het doel van het 
Bloeifonds, maar de locatie waar de 
activiteit plaats gaat vinden is buiten de 
regio. Het bestuur van de Bloeifonds moet 
afwijken van de gestelde criteria en legt dit 
project (met een positief advies) voor aan 
de kerkenraad voor het definitieve besluit.  

3 - De voorzitter van de KR vraagt 
5000 euro aan om locatie Duinzigt 
voor de kerkdiensten te 
verbeteren. 

- De kinderclubs vragen 1000 euro 
aan om ondersteunend materiaal 
te kopen. 

- Een kerklid vraag 500 euro aan 
voor de startdag.  

- De koster vraagt 2000 euro aan 
voor de verbetering van de 
geluidsinstallatie. 

Nee De genoemde activiteiten behoren 
allemaal tot de reguliere taken van de kerk 
en kunnen uit eigen middelen worden 
betaald. 

4 Wekelijks worden in de Mors 
kerkdiensten gehouden op een 
locatie die daarvoor eigenlijk te 
klein is geworden. Een betrokken 
gemeentelid vraagt 45.000 euro aan 
voor een verbouwing om de locatie 
geschikt te maken voor de 
groeiende opkomst. 

Ter 
beoordeling 

van de 
gemeente-
vergadering 

Het project draagt bij aan het doel van het 
Bloeifonds. Vanwege de omvang van het 
aangevraagde bedrag legt het bestuur van 
het Bloeifonds dit project (met een positief 
advies) voor aan de gemeentevergadering 
voor het definitieve besluit. 

5 Een kerklid en tevens bandlid vraagt 
500 euro aan voor de aanschaf van 
een nieuw muziekinstrument voor 
de band.  

Ja De aanvraag voldoet aan de criteria. Als het 
instrument ook voor persoonlijk gebruik 
wordt gebruikt kan een gedeeltelijke 
bijdrage worden gegeven. 

6 Een kerklid en tevens bandlid vraag 
3000 euro aan voor de aanschaf van 
een nieuwe gitaar (omdat de 
beschikbare gitaar een verouderde 
sound heeft). 

Nee Het aangevraagde bedrag is onevenredig 
hoog in verhouding tot de toegevoegde 
waarde van de nieuwe aanschaf.  

7 Een kerklid vraag 500 euro aan om 
iedere week een bloemetje te geven 
aan andere gemeenteleden. 

Nee Bijna wekelijks wordt al een bloemetje 
gegeven aan gemeenteleden. Het 
aangevraagde bedrag is onevenredig hoog 
in verhouding tot de toegevoegde waarde.  
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Nr. Aanvraag Toekenning Motivatie 

8 Een kerklid vraag 500 euro aan om 
iedere week een bloemetje te geven 
aan niet-gemeenteleden. 

Ja Het geven van de bloemen past binnen het 
doel van de Bloeifonds (vanwege de 
bijdrage aan goed wonen en zo gestalte 
geven aan Gods koninkrijk).  

9 Een kerklid vraag 2000 euro aan 
voor de bijdrage aan de 
voedselbank zodat men eten kan 
aanschaffen om uit te delen.  

Nee Dit project behoort tot de reguliere 
activiteiten van een organisatie die 
daarvoor uit eigen middelen zou moeten 
kunnen betalen. 

10 Een kerklid is actief betrokken bij de 
voedselbank en vraag 10.000 euro 
aan om een nieuwe auto aan te 
kunnen schaffen. De auto is 
noodzakelijk voor het werk, maar de 
voedselbank heeft geen financiering 
kunnen vinden.  

Ja Het project draagt bij aan het doel van het 
Bloeifonds en kan niet door de 
voedselbank uit eigen middelen worden 
betaald. Als de auto ook voor andere 
toepassingen wordt gebruikt kan een 
gedeeltelijke bijdrage worden gegeven.  

11 Een kerklid wil een bus kopen om 
elke zondag asielzoekers op te halen 
(en terug te brengen) voor de 
kerkdienst.  

Ja Het project draagt bij aan het doel van het 
Bloeifonds. Als de toekomst van het project 
onzeker is kan overwogen worden of huren 
wellicht een betere oplossing is dan kopen. 

12 Een kerklid wil voor de pre-marriage 
course 750 euro voor de betaling 
van de locatie (Lichtwijzer). 

Ja Het project draagt bij aan het doel van het 
Bloeifonds en de pre-marriage course heeft 
geen eigen financiering.  

13 Een kerklid wil voor de pre-marriage 
course 750 euro voor de een 
afsluitend etentje in een restaurant. 

Nee Deze activiteit is meer voor het persoonlijk 
genoegen dan dat het bijdraagt aan het 
doel van het Bloeifonds. 

14 Stichting De Haven zoekt 1500 euro 
financiering voor huisraad, zodat 
een prostituee uit het werk kan 
stappen. Een betrokken kerklid 
vraagt hiervoor 1500 euro aan bij 
het Bloeifonds. 

Ter 
beoordeling 

van de KR 

Het project draagt bij aan het doel van het 
Bloeifonds, maar is buiten de regio en 
voorziet in persoonlijke financiële nood. 
Het bestuur van de Bloeifonds moet 
afwijken van de gestelde criteria en legt dit 
project (met een positief advies) voor aan 
de kerkenraad voor het definitieve besluit. 

15 Een kerklid vraag achteraf 500 euro 
aan voor een kerk activiteit in de 
Mors die hij vorig jaar georganiseerd 
heeft. Het kerklid heeft er nog een 
bonnetje van.  

Nee De activiteit heeft al plaatsgevonden, 
kennelijk zonder dat financiering geregeld 
was. Financiering door het Bloeifonds zou 
feitelijk slechts bijdragen aan de financiële 
situatie van de aanvrager. 

16 Een kerklid, heeft een bijdrage van 
500 euro ontvangen voor een 
activiteit in de Mors. Het kerklid 
vraagt achteraf nog 250 euro aan 
voor deze activiteit voor huur van 
geluidsapparatuur. Op de dag van 
de activiteit ging het geluidssysteem 
kapot waardoor er acuut nieuwe 
apparatuur moest worden gehuurd. 

Ja Voor onvoorziene gepaste uitgaven kan 
achteraf extra financiering worden gevraag. 

 


