
 

Subsidieregeling van de Stichting ter behoud van de kerkelijke gebouwen in 

Oudehaske en Haskerhorne, vastgesteld 1 mei 2019 

 
Artikel 1 Begrippen 
In deze subsidieregeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:  
a. stichting: het bestuur van de stichting ter behoud van de kerkelijke gebouwen in Oudehaske en 
Haskerhorne; 
b. aanvrager: de rechtspersoon, die het recht van eigendom of een ander zakelijk recht heeft op de 
kerkelijke gebouwen; 
c. kerkelijke gebouwen: de kerkgebouwen in Oudehaske en Haskerhorne; 
d. onderhoudswerkzaamheden: (periodieke) onderhoudswerkzaamheden aan kerkelijke gebouwen, 
welke werkzaamheden door de stichting als zodanig worden aangemerkt en dienen om  de kerkelijke 
gebouwen als zodanig in stand te houden; 
e. onderhoudsplan: een (globaal) plan met betrekking tot het onderhoud van kerkelijke gebouwen dat 
inzicht geeft in de voorgenomen onderhoudswerkzaamheden over een periode van 4 jaren evenals in 
de kosten daarvan;  
f. drempelbedrag: het bedrag van aanvraag aan subsidie waaronder geen subsidie wordt verstrekt.  
 
Artikel 2 Subsidievoorwaarden 
1.  
Subsidie wordt slechts verstrekt ten behoeve van verbouw en de kosten van onderhoudswerkzaam-
heden aan de kerkelijke gebouwen.  
2. 
Er wordt geen subsidie verstrekt: 

a. in de jaarlijkse vaste kosten van de aanvrager; 
b. voor zover de kosten van onderhoudswerkzaamheden op grond van een verzekering worden 

gedekt dan wel anderszins niet ten laste van de aanvrager komen; 
c.  voor zover in de kosten van de onderhoudswerkzaamheden al een gedeeltelijke of volledige 

subsidie is of wordt verleend op grond van een andere subsidieregeling.  
 
Artikel 3 Subsidieplafond, drempelbedrag, omvang en toekenning 
1.  
De stichting kan ieder jaar het subsidieplafond en/of drempelbedrag opnieuw vaststellen voor de 
(nieuwe) verstrekkingen van subsidie als bedoeld in artikel 2. 
2. 
De stichting verdeelt de voor de verstrekking van subsidie als bedoeld in dit artikel beschikbare bedra-
gen in de volgorde van ontvangst van de aanvragen. Samenloop van meerdere aanvragen is uitgeslo-
ten. 
3. 
De stichting kan subsidie verstrekken voor onderhoudswerkzaamheden aan: 
a. kerkelijke gebouwen (hieronder niet begrepen: opstallen op begraafplaatsen);  
b. orgels, luidklokken, uurwerken en op kerkgebouwen aangebrachte wind- en zonnewijzers. 
4.   
Subsidie wordt verstrekt aan de eigenaar(s) van de kerkgebouwen (Protestantse Gemeente te Oude-
haske). Subsidie wordt uitsluitend verstrekt, indien de onderhoudswerkzaamheden naar het oordeel 
van het bestuur van de stichting noodzakelijk zijn, doelmatig worden uitgevoerd en betrekking hebben 
op het kerkgebouw.  



 

5.1 
De omvang van de subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de totale kosten van de onderhoudswerk-
zaamheden welke de aanvrager zal moeten besteden. Er geldt een drempelbedrag van € 1.000 per 
jaar.  
5.2 Voor de omvang subsidie (groot) onderhoud e.o. restauratie orgels geldt het volgende. Het kerk-
bestuur maakt een begroting. Zij doet alle moeite via donaties deze kosten te dekken. Het restbedrag 
wordt voorgelegd aan het Stichtingsbestuur. Zij draagt hooguit 30% bij van dit restbedrag met als 

maximum 25% van het eigen vermogen. 
6.   
De aanvraag van de subsidie dient te zijn voorzien van een (globaal) onderhoudsplan inclusief offer-
tes. De aanvraag zelf is vormvrij. 
7. 
De aanvraag en het onderhoudsplan dienen door de stichting te zijn ontvangen voordat met de onder-
houdswerkzaamheden waarop de aanvraag en het onderhoudsplan betrekking heeft, is begonnen.  
8. 
De aanvraag wordt samen met het onderhoudsplan uiterlijk ingediend vóór 15 november van het jaar 
voorafgaand aan het jaar waarin de onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.  
9. 
De aanvraag met onderhoudsplan wordt na ontvangst besproken in de eerstvolgende bestuursverga-
dering van de stichting.  
10. 
De stichting beslist schriftelijk op de aanvraag om subsidie onder vermelding van het bedrag -en voor 
zover nodig- die onderdelen van het onderhoudsplan die door de stichting niet zijn goedgekeurd. 
Over de beslissing van stichting kan niet nader worden gecorrespondeerd. Het uitoefenen van 
rechtsmiddelen is nadrukkelijk uitgesloten.  
11. 
De toegekende subsidie wordt uitbetaald na realisatie van de onderhoudswerkzaamheden en het 
overleggen van gefiatteerde facturen.  
12.  
Afhankelijk van de feiten en omstandigheden kan de stichting op verzoek besluiten tot het verstrekken 
van één of meerder voorschotten. 
 
Artikel 4. Overige bepalingen 
1. 
De aanvrager bericht zo spoedig mogelijk aan de stichting indien er zich omstandigheden voordoen 
die van invloed kunnen zijn op de subsidieverlening onder overlegging van de relevante stukken.  
2. 
Indien de aanvrager met wiens onderhoudsplan de stichting heeft ingestemd, in enig jaar van dat on-
derhoudsplan afwijkende onderhoudswerkzaamheden heeft verricht waarmee de stichting niet heeft 
ingestemd, dan wel minder dan € 3.000 aan kosten van onderhoudswerkzaamheden heeft besteed, 
vervalt de toekenning.  
3. 
De aanvrager stort teveel ontvangen voorschotten en/of subsidie onmiddellijk terug, tenzij de stichting 
besluit tot een verrekening op andere wijze.  
 
Artikel 5. Slotbepalingen 
Deze regeling kan worden aangehaald als: Subsidieregeling Stichting Hasker Kerken. De regeling is 
vastgesteld op 1 mei 2019. 


