
STICHTING AUSEMA-DE JONG FONDS 
 
REGLEMENT voor de uitkeringen aan derden 
vastgesteld door het bestuur van het fonds op 27 mei 2016 
 
Op basis van de volgende overwegingen: 
 
a. de Stichting Ausema-de Jong Fonds heeft als doestelling: het financieel ondersteunen van de 
instandhouding en het beheer van de kerkhoven in de provincies Friesland en Groningen in het 
algemeen, en die van Borgsweer en Wijnjewoude in het bijzonder, opdat het aanzien van deze 
kerkhoven op een acceptabel niveau zal komen en blijven, en voorts al hetgeen hiermee rechtstreeks 
of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Het in 
standhouden en beheren van monumentale familiegraven van de oprichters, het familiearchief en de 
daartoe behorende goederen; 
 
b. uitkering van de opbrengsten van het fonds aan derden geschiedt op basis van de overeenkomst 
tussen de stichting en haar oprichters van 27 januari 2011; 
 
acht het bestuur het van belang om, gezien de statutaire verplichtingen, ten aanzien van de verdeling 
van de daarvoor beschikbaar zijnde middelen tussen instandhoudings- en beheerprojecten van 
kerkhoven in de provincies Friesland en Groningen  een reglement op te stellen en richtlijnen voor de 
indiening van verzoeken en de uitkering aan derden vast te leggen. 
 
Reglement 
 
1. De jaarlijks daarvoor beschikbaar komende middelen worden aan derden toegekend op basis van 
een verdeling van 50% voor de instandhouding- en beheerprojecten van kerkhoven in de provincie 
Friesland en 50% voor diezelfde projecten in de provincie Groningen. 
 
2. Beheerders van kerkhoven in beide provincies kunnen vóór 1 april van het betreffende jaar een 
verzoek indienen om een bijdrage in een instandhoudings- of beheerproject van of op een in hun 
bezit zijnde kerkhof te mogen ontvangen. 
 
3. Nadat het bestuur van de stichting de jaarrekening van het betreffende jaar heeft vastgesteld - en 
daarmee de hoogte van de uitkeringen aan derden heeft vastgelegd - wordt op basis van de 
hierboven genoemde 50-50 verdeling tussen de provincies de toewijzing van deze middelen 
vastgesteld. Het bestuur gaat daarbij uit van een maximum van 10% van de totale kosten van het  
ingediende instandhouding- of beheerprojecten. Het bestuur streef ernaar zo veel mogelijk 
ingediende projecten te honoreren. Over de toewijzing van de middelen wordt geen correspondentie 
gevoerd. 
 
4. De eigenaar van het gehonoreerde projecten worden van het besluit van het bestuur schriftelijk op 
de hoogte gesteld. Uitkering van de toegezegde bijdrage vindt plaats binnen een half jaar na 
afronding van het project en uitsluitend nadat een inhoudelijke en financieel verslag van het project 
is ontvangen. Na de genoemde periode van een half jaar of het niet tijdig en adequaat indienen van 
het genoemde verslag vervalt de toezegging en valt de uitkering terug aan de algemene middelen 
van de stichting. 
 
5. Mochten er in enig jaar geen projectaanvragen worden ingediend, dan worden de beschikbare 
middelen voor derden toegewezen aan de instandhouding- en beheerprojecten van kerkhoven van 
de Stichting Oude Groninger Kerken. 
 


