Stichting Ruimzicht – coaching predikanten
FINANCIËLE TOELICHTING
De kosten van het coachtraject bedragen in totaal € 2.478 (incl. btw).
Stichting Ruimzicht en drie fondsen zijn bereid hieraan bij te dragen.
Stichting Ruimzicht verleent € 500,-- per gemeentepredikant aan ondersteuning. Deze
bijdrage wordt in mindering gebracht op de factuur die u bij aanvang van het coachtraject ontvangt.
Stichting Ruimzicht hanteert t.a.v. de financiële ondersteuning een limiet van 20 personen per
kalenderjaar (2019: limiet nog niet bereikt)
Stichting Ruimzicht geeft bij de start van het coachtraject een verklaring af ter bevestiging dat de
predikant dit specifieke coachtraject volgt. Deze verklaring is nodig om bij de drie fondsen uw
aanvraag in te dienen, te weten:
-

-

-

Stichting Aanpakken, www.stichtingaanpakken.nl
email: secretariaat@stichtingaanpakken.nl
postadres: Anjerlaan 85, 2671 KH Naaldwijk
U kunt een bedrag van maximaal € 500,-- aanvragen met het aanmeldformulier van
Stichting Aanpakken, dat u via hun website kunt downloaden, plus de genoemde
Verklaring van Stichting Ruimzicht. Het behandelen van uw aanvraag kan enkele maanden
duren. Is uw aanvraag gehonoreerd dan vindt daarna uitkering aan u plaats.
Bij de aanvraag is het voldoende te vermelden dat u het coachtraject van Stichting
Ruimzicht volgt, aanvullende financiële gegevens zijn niet nodig.
RDO Balije van Utrecht, www.rdo.nl
email: info@rdo.nl
postadres: Springweg 25, 3511 VJ Utrecht
U kunt een bedrag van € 500,-- aanvragen met een kopie van het aanmeldformulier van
Stichting Ruimzicht plus de afgegeven Verklaring door Stichting Ruimzicht. Aanvragen
worden binnen drie maanden behandeld. Zodra uw aanvraag is gehonoreerd vindt
uitkering van de toekenning aan u plaats.
Maatschappij van Welstand, www.protestantsefondsen.nl
Wanneer uw kerkelijke gemeente het belangrijk vindt dat u dit specifieke coachtraject
volgt, kunt u in goed overleg met uw gemeente een bedrag van € 500,-- aanvragen als
bijdrage in de onkosten. Aan de subsidieaanvraag voegt u een verklaring van de gemeente
toe dat men het coachingstraject steunt. Aanvragen worden eenmaal per kwartaal
behandeld.

De accreditatie geldt voor een afgerond coachtraject. Bij tussentijdse beëindiging van het
coachtraject door de predikant kan, afhankelijk van de reden, de ondersteuning mogelijk lager
uitvallen dan toegezegd, zulks ter beoordeling van het betreffende fonds.
Aanvullend:
- Wij geven ter overweging dat studiekosten als aftrekpost kunnen worden opgevoerd bij uw
belastingaangifte.
- Indien de coach psycholoog is en NIP geregistreerd bestaat de mogelijkheid dat uw
ziektekostenverzekering de coachingskosten (deels) vergoedt. Neemt u daarover contact op
met uw verzekeraar.

