Boekenfonds
Het bestuur ontvangt soms vanuit Oost-Europa een verzoek om financiële steun voor de aanschaf van
theologische literatuur. Financiële ondersteuning voor de aanschaf van vakgerelateerde literatuur dat
een functie heeft bij een bepaalde studie of kan dienen als documentatie en naslagwerk bij de invulling
van het werk kan gegeven worden. Daarbij wordt primair gedacht aan de aanschaf van
standaardwerken: bijvoorbeeld een Hebreeuws OT of Grieks NT, of de Institutie. Met standaardwerken
wordt bedoeld de boeken die regelmatig geraadpleegd worden. Veel boeken zijn door
theologiestudenten en bij promotiestudie meestal in een goede bibliotheek aan te vragen.
Algemeen uitgangspunt is dat courante studieboeken en/of literatuur die bereikbaar zijn via internet
normaliter niet voor subsidiering vanwege Fundament in aanmerking komen.
Doelgroep
Met name theologisch studenten, docenten, predikanten, presbyters kunnen een beroep doen op dit
fonds
Aanvraag financiële ondersteuning
De aanvrager dient een verzoek in bij de secretaris van het bestuur; adres: zie website Stichting
Fundament: www.stichting-fundament.nl.
De aanvraag bevat:
- Specificatie van de gewenste literatuur.
- Kostenoverzicht van de gewenste aanschaf.
- Omvang van de gevraagde steun.
- Een motivatie voor de geplande aanschaf, gerelateerd aan het werk, c.q. de taak of de cursus van de
aanvrager. Als het om een aanvraag van een student, of om een cursusgerelateerde aanvraag gaat, is
een nadere motivatie van de cursusleider / docent gewenst.
Beoordeling aanvraag
Het bestuur beoordeelt de aanvraag op:
- Doelgerichtheid.
Opbouw van een persoonlijke bibliotheek als doelstelling is in het algemeen onvoldoende om het
verzoek te honoreren. Uitzondering hierop zou bijv. kunnen zijn een woon-/werklocatie van de
aanvrager die niet of nauwelijks bereikbaar is via internet.
- Toelichting en nadere onderbouwing door derden.
- De onderbouwing van de docent / cursusleider voor de aanvraag van studenten en cursisten.
- De toelichting waaruit blijkt dat een financiële ondersteuning in de gegeven situatie gewenst is.
Desgewenst kan het bestuur nadere informatie vragen.
Beslissing bestuur
- Op grond van de ontvangen informatie beslist het bestuur.
Omvang steun
De omvang van de financiële steun is afhankelijk van de financiële ruimte van Fundament en zal in het
algemeen 50% van de kosten van de aanschaf bedragen, tenzij uit de aanvraag blijkt dat er goede
redenen zijn om hiervan af te wijken.
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