
 
 
 Een aanvraag richt zich op kerkelijk werk, 

in de breedste zin van het woord, in de 
wijken behorende bij de kerkelijke 
gemeente rondom het gebouw van de 
Vredeskerk. 

 De aanvraag is wijk gerelateerd, waarbij 
“wijk” moet worden gezien in de ruimste 
zin van het woord. 

 Project of doel behoort niet tot de 
normale exploitatie, betreft geen kosten 
van reguliere activiteiten en geen 
overhead.  

 Aanvragen tot ondersteuning/donatie 
betreffen géén natuurlijke personen.  

 Buiten de donatie/financiering heeft het 
fonds geen betrokkenheid met het 
project. 

 De aanvraag geschiedt door het invullen 
van een formulier waarin gemotiveerd 
wordt waarom de aanvrager een beroep 
op het fonds doet. 

 Het fondsbestuur zal de aanvraag 
beoordelen en de aanvrager schriftelijk 
meedelen of de aanvraag gehonoreerd 
wordt. 

   

 

 

Het Staalwijkfonds: *) 

Voor kerkelijke projecten  waar reguliere middelen 
ontbreken. 

Het Staalwijkfonds is ontstaan na de verkoop van 
wijkgebouw Staalwijk in 2012. De opbrengst van de 
verkoop werd gestort in een fonds. Het 
Staalwijkfonds stelt zich ten doel  jaarlijks tot een 
bedrag van € 20.000,- meerdere initiatieven te 
ondersteunen . 

Een richtlijn voor het maximum uit te keren bedrag 
voor een project bedraagt € 5.000,- 

--------------------------------------------------------------------- 

Werkgebied : 

De wijken behorende bij de kerkelijke gemeente 
rondom het gebouw van de Vredeskerk, van 
Vollenhovenkade 24, 2313 GG Leiden. 
 

------------------------------------------------------------------- 

*) Het Staalwijkfonds is een fonds van de Christelijke 
wijkvereniging Staalwijk-Vredeskerk te Leiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Staalwijkfonds 

Voor alle correspondentie: 

Secretariaat : Van Vollenhovenkade 24 

  2313 GG  LEIDEN 

www.staalwijkfondsleiden.nl      

Email: vreeken.m@ziggo.nl 

  



 

Vragen en antwoorden:  
 

Kan iedereen iets aanvragen? 

Iedereen kan een aanvraag voor een kerkelijk 
project binnen de gestelde wijkgrenzen doen. 

Wanneer wordt de aanvraag goedgekeurd? 

Als aan de eisen voldaan wordt en het budget 
voor het betreffende jaar het nog toelaat, wordt 
de aanvraag gehonoreerd. 

Hoeveel krijgen we per project? 

Aan projecten is een limiet van € 5.000,- 
verbonden. Het bestuur beoordeelt welk bedrag 
er uiteindelijk wordt toegekend. 

Kan projectgeld over meerdere jaren 
worden gespreid of opgestapeld? 

Nee, als er geld is toegekend, dan wordt dat 
éénmalig uitgekeerd.  

Wie voert het project uit? 

In principe voert de aanvrager en of de helpers 
van het project zelf het project uit. 

Wie beslist er over de aanvraag? 

Binnen de Vredeskerk zijn er vrijwilligers die als 
bestuur van het Staalwijkfonds over de 
aanvragen beslissen. 

 

Het STAALWIJK FONDS 

Wanneer u een kerkelijk project 
financieel gesteund wilt zien, 

waar geen andere steun 
mogelijk is! 

 

Het Staalwijkfonds stelt zich ten doel projecten 
financieel te ondersteunen binnen het kerkelijk 
werk van de gemeente De Vredeskerk en de 
wijken rondom deze gemeente. 

Het gaat om projecten waar mensen mee 
geholpen worden in onze samenleving en 
waarbij u als uitvoerder van het project de 
financiële middelen nodig hebt om deze dienst te 
verrichten. 

 

Folder en website 

Deze folder geeft u informatie over het fonds, de 
doelen en de spelregels, die aan het toekennen 
van gelden verbonden zijn. 

Staalwijkfonds 
Van Vollenhovenkade 24 

2313 GG  LEIDEN   
vreeken.m@ziggo.nl 

www.staalwijkfondsleiden.nl

 


