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Vredehof Donatiefonds 
 

Uitgangspunten en reglement ten behoeve van donaties en 
waarderingssubsidies 

 
 
 
Doelstelling Vredehof Donatiefonds 
 
Het Vredehof Donatiefonds heeft ten doel het ondersteunen van, het deelnemen in, het 
financieren van en het samenwerken met ondernemingen, instellingen en / of particulieren in 
welke rechtsvorm dan ook die zich bezighouden met activiteiten welke zijn gerelateerd aan 
de laatste levensfase van de mens, waaronder uitdrukkelijk begrepen, doch niet beperkt tot 
het verzorgen van uitvaarten, crematies en begrafenissen. Daarnaast kan het Vredehof 
Donatiefonds activiteiten ontplooien die met het vorenstaande verband houden of daartoe 
bevorderlijk kunnen zijn. 
 
Het Vredehof Donatiefonds kan overgaan tot het verstrekken van donaties of 
waarderingssubsidies. 
 
 
Voorwaarden voor donatie 
 
Donaties moeten passen binnen de doelstelling van het Vredehof Donatiefonds 

 De organisaties aan wie donaties worden gedaan dienen:  
- vooralsnog gevestigd of werkzaam te zijn in het werkgebied van Vredehof 
Uitvaartverzorging (Twente, Salland en de Achterhoek) 
- ingebed te zijn in de samenleving en  
- een maatschappelijk draagvlak te hebben 

 Er worden geen donaties gedaan aan privé personen 

 De aanvragende organisatie dient de ANBI status te voeren waarbij 90% van haar 
inzet gericht dient te zijn op het algemeen belang. Meer informatie op 
www.goededoelen.nl en www.anbi.nl/anbi-register-belastingdienst/  

 
De procedure 
 

 Een donatieverzoek geschiedt in de vorm van een volledig ingevuld 
aanvraagformulier met bijlagen 

 Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de complete aanvraag volgt een 
ontvangstbevestiging waarin de naam van de contactpersoon staat. 

 Bij donaties boven €10.000 vraagt het Vredehof Donatiefonds een 
accountantsverklaring waarin bevestigd wordt dat het toegewezen bedrag ook 
daadwerkelijk volledig is besteed. 
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Beoordelingscriteria 
 

 Er mag geen sprake zijn van willekeur, hierdoor kan het nodig of wenselijk zijn dat 
nadere criteria dienen te worden geformuleerd 

 De voorkeur gaat uit naar bijzondere projecten, waarbij in principe alleen gedurende 
de voorbereidende en de eerste fase worden gesteund 

 De donaties / subsidies behoeven niet tot eenmalig beperkt te blijven, dus kunnen 
best meerdere jaren omvatten echter, er zal geen doorlopende donatieverplichting 
vanuit het Vredehof Donatiefonds ten behoeve van een bepaald project gaan 
ontstaan 

 Er dient sprake te zijn van een specifiek doel of een specifiek project, geen donatie 
c.q. subsidie in algemene zin. 

 De aanvraag dient onderbouwd te worden door een plan van aanpak of een 
beleidsnotitie c.q. beleidsplan waaruit de noodzaak tot financiële ondersteuning blijkt 

 Uitgesloten zijn  

- exploitatietekorten, salariskosten, kosten voor levensonderhoud en kosten 
verbonden aan normale activiteiten. 

- aanvragen voor financiële steun aan een individu.  

- Aanvragen t.b.v. feesten en partijen 
 
 
Beoordeling 
 
Beoordeling geschiedt door een expliciet daarvoor aangewezen lid van de Raad van 
Commissarissen van Vredehof op voorstel van de Algemeen Directeur van Vredehof en de 
Adviseur Marketing & Communicatie, die als beoordelaars optreden. 
 
 
Toekenning 
 
Donaties c.q. subsidies kunnen slechts worden toegekend als de financiële positie van het 
Donatiefonds Vredehof dit toelaat, waarbij als uitgangspunt voor het Vredehof Donatiefonds 
geldt dat niet zal worden ingeteerd op het aanwezige vermogen. 
Het jaarlijkse budget voor subsidies / donaties bedraagt maximaal € 25.000,- 
Jaarlijks na vaststelling van de jaarrekening van het voorgaande jaar wordt het budget 
vastgesteld en wordt  besloten welke uitkeringen dat jaar zullen worden gedaan en aan wie. 
Jaarlijks zullen slechts een beperkt aantal projecten / initiatieven voor donatie c.q. subsidie in 
aanmerking komen. 
De toekenning is ter competentie van de toekenningscommissie van het Vredehof 
Donatiefonds, waaraan geen rechten verbonden kunnen worden en waarop bij afwijzing 
geen beroep mogelijk is.  
 
 
 
Enschede, 5 juli 2019 
 
Vredehof Donatiefonds 
Tel. 088 – 1198 200 


