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Een fonds om oecumenisch werk te ondersteunen
De Raad van Kerken Arnhem, waarin een groot aantal
christelijke kerken van Arnhem vertegenwoordigd is, heeft
het Eef Sybesma Fonds ingesteld. Het fonds heeft als doel om
kerkelijke en maatschappelijke activiteiten te ondersteunen,
waarbij sprake is van samenwerking van verschillende kerken.
Mevr. Eef Sybesma (overleden in 2018) was verpleegkundige
in onder meer psychiatrisch ziekenhuis Wolfheze. Zij heeft
aan de Raad van Kerken Arnhem een legaat nagelaten, dat nu
is omgezet in het fonds.
Voor welke activiteiten is het fonds?
Het fonds wil oecumenische initiatieven steunen. Dit kunnen
activiteiten zijn op kerkelijk gebied waarbij de samenwerking
van kerken wordt bevorderd (zowel christelijke kerken die
deel uitmaken van de Raad van Kerken als kerken en
geloofsgemeenschappen daarbuiten). Het kan ook gaan om
initiatieven voor maatschappelijke dienstverlening (diaconie).
Het fonds kan nieuwe initiatieven ondersteunen of een extra
stimulans geven aan reeds lopende projecten.
Welke middelen zijn beschikbaar?
Het Eef Sybesma Fonds stelt jaarlijks een maximum bedrag
van € 5.000,- beschikbaar dat over de verschillende
aanvragen verdeeld kan worden.
Welke criteria worden gehanteerd?
Een aanvraag moet aan een aantal criteria voldoen:
• Men moet duidelijk kunnen maken, dat het project past
in de missie en de grondslag van de Raad van Kerken.
• Het initiatief speelt zich af binnen de grenzen van
kerkelijk Arnhem.
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Er moet sprake zijn van samenwerking van meerdere
christelijke denominaties.
Er moet een duidelijke beschrijving zijn van de inhoud van
het project, het doel en de beoogde effecten.
Er moet beschreven staan, welke stappen men wil nemen
om het doel te bereiken en op welke termijn.
Men geeft aan wie de betrokkenen zijn bij het initiatief.
Men maakt duidelijk hoe men aan de verantwoording wil
voldoen.
Men moet ook duidelijk kunnen maken, hoe men in de
toekomst verder wil gaan en of men uit andere bronnen
middelen verwerft of kan verwerven.
Aanvragen binnen de grondslag van het fonds kunnen
door ieder verband van initiatiefnemers worden gedaan.
Men dient altijd een kerkelijke en eventueel
maatschappelijke organisatie als partner te hebben.
Uitkeringen worden niet aan privépersonen gedaan maar
uitsluitend aan kerkelijke of maatschappelijke
organisaties.

Zie verder voor de criteria de website van de Raad van Kerken
Arnhem. Hier staat de volledige regeling van het Eef Sybesma
Fonds met alle voorwaarden:
https://rvkarnhem.nl/welkom/data/uploads/pdf/regeling_eef
_sybesma_fonds_2020_def.pdf
Beoordeling van aanvragen
Er zijn jaarlijks twee momenten waarop aanvragen
beoordeeld zullen worden. Voor het eerste beoordelingsmoment dienen aanvragen op 1 april bij de fondscommissie
binnen te zijn. Na die datum worden de aanvragen
beoordeeld. Het is mogelijk dat de fondscommissie nader

onderzoek doet naar een aanvraag of aanvullende informatie
opvraagt, voordat zij tot een beslissing komt.
Voor de tweede beoordelingsronde moet de aanvraag op 1
oktober binnen zijn.
Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
De aanvraag dient te worden gestuurd aan:
e.sybesmafonds@gmail.com
Informatie
Voor meer informatie over het fonds kan men de website van
de Raad van Kerken Arnhem raadplegen:
https://rvkarnhem.nl/welkom/eef-sybesma-fonds/
Indien men nadere vragen heeft, kan men contact opnemen
met: e.sybesmafonds@gmail.com of telefonisch met:
• Bruno Vreeburg, voorzitter van de fondscommissie
(tel. 06 – 27743541)
• Pieter Jan Veenstra, lid van de fondscommissie
(tel. 06 – 34308351)

