
 
 

 

 
 

 

BELEIDSNOTITIE HEUVELRUGFONDS 
(190128 Beleidsnotitie Heuvelrugfonds Def TB) 

 

 

Waarom een Lokaal Kunst en Cultuur Fonds? 

 

Kunst, cultuur, natuur en erfgoed verdienen een financiële stimulans. Stimulans omdat alle inzet 

niet altijd kan worden terugverdiend, omdat subsidiepotten niet rijkelijk zijn gevuld en omdat 

sommige projecten niet alleen door vrijwilligers kunnen worden gedragen. Financiële 

ondersteuning kan een doorslaggevende slaagfactor zijn.  

 

Er zijn kunst-, cultuur- , natuur- en erfgoeddoelen van permanente aard die ondersteuning 

zouden wensen. Er zijn incidentele projecten die aandacht verdienen.  

En er zijn vast mensen die een dergelijke bijdrage willen leveren, bij leven of nadien.  

Het Heuvelrugfonds biedt, zowel aanvragers als schenkers, zekerheid en kwaliteit.   

 

Het Heuvelrugfonds richt zich op lokale doelen als aanvulling op landelijke subsidiegevers, om 

gevers en verkrijgers eenvoudig en mogelijk duurzaam te verbinden en om een bijdrage te 

leveren aan het culturele klimaat in de gemeente. 

 

De essentie van het Heuvelrugfonds is: 

 het faciliteren en bevorderen van het lokale mecenaat; 
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 het adviseren bij goede doelen aanvragen op het gebied van kunst, cultuur, natuur en 

erfgoed, zowel van aanvragers als van gevers en  

 het doorleiden van giften naar doelen; 

 het realiseren, onderhouden en uitbouwen van een financieel en inhoudelijk kwalitatief 

goed fonds; 

We streven naar allianties met andere fondsen (bijv. KFHeinfonds, het Streekfonds of andere 

lokale fondsen), banken, instellingen, bedrijven en overheid. 

 

Wat biedt het  Heuvelrugfonds voor schenkers? 

We ‘verlagen de drempel voor lokale schenkers’, we bieden: 

 Overzicht: het Fonds geeft informatie over mogelijke projecten en doelen. Dit doen we 

in de Lokale Goede Doelen Gids op de website. 

 Inzicht: het Fonds geeft informatie over fiscale en juridische consequenties (bijv. 

schenkings- c.q. erfrechtvragen). We adviseren over welke scenario’s de meest 

optimale voor de specifieke schenker zijn. 

 Keuzes: het Fonds maakt het mogelijk rechtstreeks te schenken aan een gekozen 

lokaal goed doel of rechtstreeks aan het fonds. Fonds op naam is mogelijk. 

 Zekerheid: het Fonds maakt vaste afspraken met de gever over de hoogte van de 

schenking, bemiddelingskosten en desgewenst bestemming en legt deze afspraken 

vast. 

 

Wat biedt het HeuvelrugFonds voor aanvragers? 

 Kennis: op verzoek helpen we met subsidieaanvragen, met fondsenwerving en met 

fiscale vragen op het gebied van schenkbelasting. 

 Naamsbekendheid: het fonds kan voor specifieke eenmalige ‘Projecten’ bij mogelijke 

geldgevers aandacht vragen voor een project, we kunnen crowdfunding ondersteunen 

en het project promoten op de website. 

 Financiële bemiddeling: het fonds kan aanvragen financieel bemiddelen, bijv. in 

overleg met mogelijke geldgevers of direct uit het Fonds.  

 

Hoe is het Heuvelrugfonds georganiseerd? 

Het Goede Doelen Fonds is ondergebracht in een stichting. 

De stichting heeft een Bestuur dat zorgdraagt voor de dagelijkse gang van zaken. 

De stichting heeft een Raad van Toezicht die toeziet of de stichting “de goede dingen doet en 

ze ook goed doet”. 

De stichting heeft zich geconformeerd aan de Code voor Good Governance voor de Culturele 

Sector en legt verantwoording af op haar website. 

 

Waaraan moet een project voldoen om in aanmerking te komen voor een financiële 

bijdrage? 

Projecten of organisaties die in aanmerking willen komen voor een financiële bijdrage dienen in 

ieder geval te voldoen aan de volgende voorwaarden. 



 
 

 

Voor wat betreft de organisaties / algemene doelen: 

 zij hebben hun zetel in de gemeente Utrechtse Heuvelrug; 

 zij hebben een rechtsvorm of werken direct onder de verantwoordelijkheid van een 

rechtspersoon; 

 het project of de organisatie heeft een omschreven doelstelling die past bij de doelen 

van de stichting te weten kunst, cultuur, natuur of erfgoed. 

 

Voor wat betreft de projecten: 

 het project vindt plaats in de gemeente Utrechtse Heuvelrug; 

 en is gericht op het bereiken van zoveel mogelijk inwoners van de gemeente; 

 het project past bij de doelen van de stichting te weten kunst, cultuur, natuur of  

erfgoed; 

 de aanvraag is voorzien van een projectplan, planning, begroting en communicatieplan; 

 het project, d.w.z. projectplan, dient een aantoonbaar draagvlak te hebben;  

 het project kent minstens één andere financier; 

 het project, d.w.z. het projectplan, dient aan te tonen dat er voldoende organisatiekracht 

is voor wat betreft de uitvoering. 

 

In zijn algemeenheid geldt dat bijdragen niet worden verstrekt ter dekking van kosten voor 

verwerving, onderhoud, renovatie of exploitatie van vastgoed of bijdragen aan de lopende 

exploitatie. 

 

Utrechtse Heuvelrug,  

Vastgesteld 28 januari 2019. 

 

Fedde Op de Coul, 

 

 

 

 

Voorzitter St. Heuvelrugfonds 


