
Subsidierichtlijnen PraediniusFonds 2019-2020 
 

De doelstelling van het PraediniusFonds is conform de statuten: 

“Het bijdragen aan instandhouding en bloei van het zelfstandig categoriaal gymnasiaal 

onderwijs in Groningen en omstreken, in de breedste zin van het woord, en het bijdragen tot de 

bloei van het Praedinius Gymnasium te Groningen in het bijzonder, door het bevorderen van 

goed onderwijs en ontspanning in schoolverband.”  

Om de continuïteit van het PraediniusFonds te waarborgen, werkt het met een jaarlijks budget. 

Bij elke aanvraag wordt afgewogen of het aangevraagde bedrag past binnen het budget.  

De doelstelling van het PraediniusFonds en overige bepalingen in de statuten leiden tot een 

aantal richtlijnen voor initiatiefnemers: 

1. Initiatiefnemers kunnen met goedkeuring van de Rector een subsidieverzoek 

indienen. 

 

2. Het subsidieverzoek wordt gericht aan de voorzitter of secretaris van het 

PraediniusFonds. 

 

3. De middelen van het PraediniusFonds worden ingezet voor “regulieronderwijs-

overstijgende” activiteiten. 
Toelichting: Dat zijn activiteiten die niet horen tot de basisvoorziening van een school 

en haar boekhouding. Er kunnen dan ook geen structurele kosten worden aangevraagd. 

 

4. Het subsidieverzoek wordt tijdig ingediend, vóórdat de kosten zijn gemaakt, zodat het 

PraediniusFonds over dit verzoek kan beslissen tegen het licht van zijn jaarlijkse 

begroting. 

 

5. Bij het subsidieverzoek wordt uitgelegd wie profiteren van het initiatief/de activiteit.  
Toelichting: Voor toekenning is van belang dat een aanzienlijk aantal leerlingen 

profiteert.  

 

6. Bij het subsidieverzoek wordt uitgelegd hoe het initiatief/de activiteit bijdraagt aan 

de bloei van het Praedinius Gymnasium, aan goed onderwijs of ontspanning in 

schoolverband. 
Toelichting: Gesubsidieerd worden activiteiten die een bijvoorbeeld culturele of 

sportieve verrijking voor de leerlingen of voor de school zijn. 

 

7. Het subsidieverzoek wordt begeleid door een begroting van het initiatief/de activiteit. 

 

8. Het subsidieverzoek vermeldt de al beschikbare financiële middelen van school, 

Ouderraad of anderszins.  
Toelichting: De middelen van het PraediniusFonds zijn aanvullend. De middelen van 

het PraediniusFonds worden ingezet voor activiteiten, die noch met de reguliere 

schoolfinanciën, noch met middelen van de Ouderraad worden bekostigd.  


