
 
 
 
 
Sjabloon projectplan verbouw/nieuwbouw en restauraties 
 
 
Inleiding 

- Korte beschrijving van jullie kerk (of organisatie) 
- Aanleiding voor dit project 
- Korte samenvatting: wat willen jullie doen in dit project? 
- Welk doel willen jullie bereiken met dit project, welke impact verwachten jullie dat het 

heeft? 
- Waarom vraag je hiervoor subsidie aan bij Maatschappij van Welstand? 

• Waarom kan de kerk (of organisatie) dit niet op eigen kracht financieren? 
• Wordt het kerkgebouw en/of het orgel structureel gebruikt door een 

geloofsgemeenschap (minimaal elke twee weken een dienst)? 
 
Duurzaamheid 

- Hoe is duurzaamheid meegewogen in het opstellen van het plan? 
- Voor welke energiebesparende maatregelen is gekozen?  
- Zijn er andere keuzes gemaakt bijv. rondom duurzaam materiaalgebruik, hergebruik of 

stimuleren van duurzaam gedrag?  
(N.B. als er niet voor een duurzame optie is gekozen, betekent dit niet automatisch een 
afwijzing, maar verwachten we hiervan een onderbouwing) 
 

Doelstelling 
- Beschrijf de verandering die je voor ogen hebt met dit project. Wat is het resultaat als 

dit project is uitgevoerd? 
- Beschrijf de doelstellingen van dit project zo concreet, meetbaar en tijdgebonden 

mogelijk. 
 
Uitwerking van projectactiviteiten 

- Beschrijf de verschillende onderdelen van het project, wat gaan jullie concreet doen? 
- Planning: wanneer start en eindigt het project? Hoe zijn de projectactiviteiten (globaal) 

gepland in de tijd? 
- Uitvoerenden: aan welke partij wordt het werk uitbesteed? Wordt er ook een deel zelf 

uitgevoerd? Bij restauraties: welke gespecialiseerde partij is hierbij betrokken?  
 
Projectbegroting en dekkingsplan 

- Kosten met specificatie naar de belangrijkste posten 
- Dekkingsplan:  

o Eigen bijdrage  
o Inkomsten verwacht vanuit sponsoracties, fondswerving, donateursbijdragen 

en/of bijdragen van samenwerkingspartners (of anders) 
 
Let op: als er gebruikt wordt gemaakt van een aparte beheerstichting of vrienden-van-stichting dan 
verwachten we ook van de betreffende kerkelijke gemeente een eigen bijdrage en dat de 
jaarrekening van deze kerkelijke gemeente wordt toegevoegd aan de aanvraag. 


