
Regeling financiële bijdrage Stichting Doesburg’s Oudheidkundig Fonds 
(Harenberg Fonds) 
 
Het bestuur van de Stichting Doesburg’s Oudheidkundig Fonds heeft in haar 
vergadering van 29 augustus 2017 besloten tot vaststelling van een regeling voor 
een financiële bijdrage ter ondersteuning van oudheidkundig onderzoek in de 
breedste zin van het woord voor Doesburg en omstreken. Aanleiding hiertoe was 
het legaat dat de stichting heeft ontvangen van Ed Harenberg. 
  
De stichting heeft ten doel: de kennis over de historie van Doesburg en 
omstreken te bevorderen, en voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het 
woord. Aanvragen tot financiële bijdrage met dat doel worden door het 
stichtingsbestuur beoordeeld, waarbij uitdrukkelijk in acht wordt genomen dat het 
initiatief niet op enigerlei andere wijze van wets-of overheidswege verplicht is 
gesteld. Het onderzoek of restauratie moet een additioneel karakter 
(toegevoegde waarde) hebben. Het doel van de stichting kan niet zijn het maken 
van winst. 
 
 
Begripsbepaling 
Artikel 1. 
In deze regeling wordt verstaan onder: 

- De Stichting: Stichting Doesburg’s Oudheidkundig Fonds (Harenberg 
Fonds); 

- Het bestuur: tenminste 2/3 deel van het bestuur van de Stichting; 
- De aanvrager: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, die een 

verzoek doet om een financiële bijdrage uit het fonds; 
- Bijdrage: een financiële bijdrage die verleend wordt aan een aanvrager; 
- Drempelbedrag: de minimale bijdrage; 
- Voorziening: een handeling of werkzaamheid waarvoor de bijdrage is 

bedoeld; 
- Restauratie: het herstellen/reconstrueren van een object/vondst. 

 
 
Initiatieven en voorzieningen 
Artikel 2. 

1. Aan aanvrager kan een bijdrage worden verstrekt ter tegemoetkoming in 
de kosten van: 

a. Bouwhistorisch onderzoek; 
b. Archeologisch onderzoek; 
c. Cultuurhistorisch onderzoek; 
d. Andere dan bovengenoemd onderzoek ter bevordering van de 

historie van Doesburg en omstreken; 
e. Publicaties en rapportages voortkomend uit bovengenoemde 

onderzoeken; 



f. Onderhoud en restauratie van historische vondsten en objecten; 
g. Conserveren van archeologisch en/of bouwhistorisch 

vondstmateriaal; 
h. Het treffen van voorzieningen ter bevordering van de historische 

kennis van Doesburg en omstreken. 
2. De bijdrage wordt niet verstrekt indien de kosten van het initiatief of de 

voorziening op grond van een verzekering dan wel op een andere wijze 
kunnen worden verkregen en/of op enigerlei andere wijze van wets-of 
overheidswege verplicht is gesteld. 

3. Het bestuur kan in afwijking van bovengenoemde besluiten een bijdrage 
te verstrekken voor initiatieven en voorzieningen die voldoen aan de 
doelstelling van de Stichting. 

4. Bestuursleden van de Stichting kunnen geen gebruik maken van de 
regeling. 

 
 
De aanvraag 
Artikel 3. 

1. Aanvragen om een bijdrage van de stichting, als bedoeld in artikel 2, 
moeten schriftelijk worden ingediend bij het bestuur. Mailverkeer wordt 
hierbij ook gezien als schriftelijke indiening.  
Mailadres harenbergfonds@gmail.com; 

2. Bij de aanvraag moet een goede onderbouwing met begroting van de 
kosten met inkomsten en uitgaven worden ingediend. 

3. Aanvrager verstrekt aan het bestuur verder alle informatie die zij voor de 
beoordeling van de aanvraag nodig acht. 

4. Het bestuur beslist op de aanvraag binnen een termijn van 2 maanden 
nadat de aanvraag is ingediend. 

 
 
Financiële bijdrage en voorwaarden 
Artikel 4. 

1. De bijdrage wordt verstrekt onder de voorwaarde dat: 
a. binnen 2 maanden na toekenning van de bijdrage met de uitvoering 

is gestart; 
b. binnen 12 maanden na toekenning van de bijdrage de uitvoering is 

voltooid; 
2. Het bestuur kan verzoeken om een voortgangsrapportage; 
3. Het bestuur kan afwijken van de in lid 1a en 1b genoemde termijn en deze 

verlengen voor zover dat nodig is voor het doel waarvoor de bijdrage is 
verstrekt. Het verlengen van de termijn wordt door het Bestuur schriftelijk 
meegedeeld. 
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Artikel 5. 
De bijdrage wordt slechts verstrekt indien: 

1. Het initiatief of de voorziening naar oordeel van het Bestuur voldoet aan 
de doelstelling van de Stichting; 

2. Met de uitvoering nog niet is gestart; 
3. De aanvraag schriftelijke is ingediend bij het bestuur en door het bestuur 

is gehonoreerd; 
4. De kosten meer bedragen dan het drempelbedrag van € 200,-; 

 
 
Artikel 6. 

1. De bijdrage, als bedoeld in artikel 2 bedraagt maximaal 50% van de door 
het bestuur aanvaarde kosten voor het initiatief of de te treffen 
voorziening(en). 

2. De bijdrage bedraagt ten hoogste € 1.000,-. 
3. In bijzondere gevallen kan, naar oordeel van het bestuur, de bijdrage 

bedoeld in het tweede lid op een hoger bedrag worden bepaald, mist bij 
de aanvraag een degelijke onderbouwing met exploitatieopzet van het 
doel wordt gevoegd. 

  
 
Uitbetaling 
Artikel 7. 

1. Aanvrager dient een schriftelijk verzoek tot uitbetaling in bij het bestuur; 
2. De uitbetaling van de bijdrage vindt plaats nadat het initiatief of de 

voorziening is uitgevoerd. 
3. De bijdrage wordt niet uitbetaald, als het initiatief of de voorzieningen niet 

zijn getroffen in overeenstemming met de voorwaarden waaronder de 
bijdrage is verleend. 

4. Het bestuur stelt de uiteindelijke bijdrage vast. Als de werkelijke kosten 
meer of minder hebben bedragen dan in eerste instantie opgegeven, kan 
het bestuur het bedrag van de goedgekeurde begrotingskosten nader 
vaststellen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6; 

5. De vastgestelde bijdrage wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 
weken na indiening uitbetaald; 

6. Het bestuur kan op basis van een getoonde factuur een voorschot op de 
toegezegde bijdrage verstrekken. 

 
 
Overige bepalingen 
Artikel 8. 

1. Het bestuur houdt zich het recht voor de aanvraag af te wijzen; 
2. Een aanvraag wordt per direct afgewezen als op moment van aanvraag 

onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn;  
3. Bij een afwijzing omkleedt het bestuur haar beslissing met redenen en 

bericht dit schriftelijk aan de aanvrager. 



Artikel 9. 
1. Aanvrager vermeld bij publicatie dat het initiatief of voorziening mede 

mogelijk is gemaakt door een bijdrage uit het Harenberg Fonds. 
2. Aanvrager stelt de resultaten ter beschikking van derden. 

 
 
Artikel 10. 

Het Bestuur kan afwijken van de regeling, als naar oordeel van het 
Bestuur daar aanleiding voor is. 

 
 
Artikel 11. 

Deze regeling treedt in werking op 1 september 2017 en kan op elk 
gewenst moment herzien worden. Bijdrages die reeds zijn toegekend 
worden afgehandeld conform de regeling zoals deze gold op het moment 
van indienen van de aanvraag. 

 
 
Artikel 12. 
Deze regeling wordt aangehaald als “Regeling Harenberg Fonds”. 
 
 
Aldus vastgesteld door het bestuur van de Stichting Doesburg’s Oudheidkundig 
Fonds 29 augustus 2017, 
 
Namens dezen, 
 
 
 
 
M. Groothedde, voorzitter    M. Lenselink, secretaris 


