Uitgangspunten voor het verlenen van subsidie
Algemeen uitgangspunt
De officiële naam van onze Stichting luidt “Stichting Steun- & Beheersfonds Protestants Christelijk
Welzijnswerk Rotterdam”, in de praktijk beter bekend als Stichting ‘Ezer.
Het woord “Ezer” is een Hebreeuws woord dat zowel “helpen” als “helper” betekent. In die
hoedanigheid wil de stichting zich ook presenteren.
Vanaf de oprichting is ‘Ezer erop gericht om de middelen van het fonds in te zetten voor
ondersteuning van identiteitsgebonden vrijwilligers- en welzijnswerk in de Rotterdamse
samenleving.
In de afgelopen periode is het wat stil geweest rondom de stichting vanwege bestuurlijke wisselingen.
Na de komst van nieuwe bestuursleden is het bestuur weer op volle sterkte en kan het de draad van
het ondersteuningswerk weer oppakken en hulp gaan bieden zoals destijds afgesproken en
vastgelegd.
Het bestuur van de Stichting ‘Ezer hoopt diaconieën en andere (kerkelijke) werkgroepen te kunnen
helpen door bestaande projecten en nieuwe initiatieven op het gebied van het identiteitsgebonden
(maatschappelijk) welzijnswerk binnen de Rotterdamse samenleving te ondersteunen met een
subsidie in de vorm van een geldbedrag.
De volgende criteria zijn hierbij van belang
•
•
•
•
•
•
•

Het werk wordt gedragen door mensen die vanuit het evangelie willen handelen
Het werk is verbindend en slaat bruggen tussen mensen of groepen
Het werk is vernieuwend en werkt met een goed doordacht plan
Het werk is open naar de samenleving en sluit niemand uit die tot de doelgroep behoort
Het werk is eerder gericht op structurele dan op incidentele aanpak
Het werk is transparant in opzet en verantwoording
Voor het werk zijn elders geen (of onvoldoende) financiële bronnen beschikbaar

Contact en werkwijze
Onze werkwijze en het formulier waarmee u subsidie aan kunt vragen, is te vinden op de website
onder “Downloads”. Via deze website wordt men op de hoogte te houden van alle belangrijke zaken.
Adres van de website waar ook de overige contactgegevens zijn te vinden: www.ezer-rotterdam.nl
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