Aanvraag Stichting Stadshart Vermogensfonds (SHVF)
Criteria

1. Een aanvraag kan worden gedaan door een persoon die lid is van Stadshartkerk Amstelveen of die
zich met deze gemeente en haar doelstellingen verbonden voelt (het laatste motiveren).
2. Een aanvraag heeft betrekking op een project met een duidelijk missionair of diaconaal karakter.
Dat karakter dient kort en goed te worden omschreven.
3. Een project met een missionair karakter moet voldoen aan een duidelijke projectbegroting, de
periode waarin de activiteiten plaatsvinden en de beoogde doelstellingen. Projecten moeten een
zelfstandig onderdeel van de activiteiten van een gemeente vormen. Reguliere kerkelijke activiteiten
komen niet voor projectsteun in aanmerking.
4. Als voorbeelden van een missionair project noemen we:
-acties in een wijk of buurt met een evangeliserend karakter
-pastorale zorg bij wijkcentra, stiltecentra e.d.,
-Alphacursussen, bijbelleeskringen, eenmalige evenementen rond bv. Kerst of Pasen.
5. Voor een aanvraag kunnen de kosten van tijdelijke huur, consumpties en vergoedingen voor
activiteiten in aanmerking genomen worden, alsmede personele inzet (indien noodzakelijk en dan
goed gemotiveerd).
6. Een diaconaal project moet, naast de onder 3 genoemde voorwaarden, voldoen aan de eis dat er
onvoldoende andere fondsen (bijvoorbeeld vanuit de WMO) beschikbaar zijn (motivatie). Een project
moet een tijdelijk karakter hebben en bijdragen tot structurele verbeteringen. Als voorbeelden
noemen we:
-het omzien naar elkaar in een bepaalde wijk
-innovatieve vormen van samenleven in de stad, waarbij ouderen en jongeren met elkaar worden
verbonden
-opstart bijdragen voor voorzieningen van ziekenhuizen, seniorencentra e.d. die gericht zijn op het
voorzien in bepaalde noden, zoals een hospice
-het specifiek bijdragen aan voedselbanken en onderlinge hulpprojecten
-aanvullende stimuleringssubsidies voor jongeren om bepaalde aanvullende vaardigheden zich eigen
te maken dan wel met anderen te delen of een concreet project uit te voeren, bijvoorbeeld in
samenwerking met thuiszorg
-talentontwikkeling van jongeren met achterstanden en tegelijk specifieke kansen
-gezamenlijke positieve activiteiten van jongeren in een bepaalde wijk, zoals sport
7. Voor een aanvraag kunnen de kosten van tijdelijke huur, consumpties, materialen in aanmerking
komen, alsmede personele inzet (indien noodzakelijk en dan goed gemotiveerd).
8. Voor alle toekenningen geldt dat de uitvoerende partijen zich contractueel vastleggen om inzicht
te geven in alle bestedingen. Een toegekend bedrag wordt bij aanvang van het project uitgekeerd,
met een verplichting tot rapportage achteraf.
9. Een aanvraag betreft een bedrag van minimaal 500 euro en maximaal 5000 euro (per
kalenderjaar).
10. De SSVF financiert aanvragen (indien toegekend) voor 50%. Voor het resterende bedrag stelt ze

indien gewenst know-how beschikbaar aan de aanvrager om tot een volledige financiering te komen
(voorbeeld: een projectaanvraag van 4000 euro die wordt toegekend ontvangt van de SSVF 2000
euro en desgewenst hulp om tot financiering van de overige 2000 euro te komen.)
11. Een gehonoreerde aanvraag kan na verloop van een kalenderjaar opnieuw worden ingediend
(verlenging)
12. Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend bij de secretaris van de Stichting,
mevrouw Marjoke Rietveld-van Wingerden. Na ontvangstbevestiging beslist het bestuur binnen zes
weken. Afwijzingen worden door het bestuur schriftelijk gemotiveerd. Daarover kan niet worden
gecorrespondeerd.
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