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Geschiedenis De Krijger Zuiderwijkstichting
COC Zeeland was begin jaren '90 gevestigd aan de Eigenhaardstraat 2. De naam was toen Café
Eigenhaard. Het café zat samen met de buurtvereniging Eigenhaard in één pand. In november 1995
blokkeerden buurtbewoners het pand aangezien men te veel hinder ondervond van het
uitgaanspubliek. Het COC is toen op zoek gegaan naar een nieuwe locatie, met behulp van de
gemeente is toen het pand aan de Lange Noordstraat 52 gevonden. Destijds was er in dit pand een
lunchroom/koffiehuis gevestigd, genaamd de Pruttelpot. Omdat COC Zeeland geen pand kon kopen
is er een stichting opgericht die de naam droeg van het pand: De Vier Heemskinderen. Deze stichting
kocht het pand en verhuurde het aan COC Zeeland. Het café van COC Zeeland was daar gevestigd
sinds 30 april 1996 totdat het café op 1 januari 2017 haar deuren definitief sloot.
In 2005 ontving COC Zeeland een brief waarin stond dat de heren De Krijger en Zuiderwijk beiden
overleden waren en dat zij in hun testament hadden staan dat hun woonhuis aan de Nieuwe
Vlissingseweg in Middelburg hadden nagelaten aan COC Zeeland. Hun bedoeling hiermee was dat
COC Zeeland hiermee ervoor kon zorgen dat er voor lange tijd mogelijkheden zouden blijven om
activiteiten te kunnen ontwikkelen voor LHBTI+’s in Zeeland. Om de continuïteit te kunnen
garanderen van het café is destijds besloten het geld onder te brengen in de stichting die het pand
beheerde. De naam van de stichting is toen als eerbetoon aangepast naar de geldschieters De heren
De Krijger en Zuiderwijk. Tot op de dag van vandaag wordt er nog altijd regelmatig een bloemetje
gelegd op het graf van de heren, dat was het enige wat als tegenprestatie gevraagd werd in het
testamant.
De Krijger Zuiderwijkstichting werd eigenaar van het pand aan de Lange Noordstraat 52 in
Middelburg en het COC huurde het pand van deze stichting. Door het legaat van de heren De Krijger
en Zuiderwijk is het café nog lange tijd open kunnen blijven totdat het café haar deuren moest sluiten
op 1 januari 2017 door een gebrek aan vrijwilligers. Zonder deze financiële injectie hadden het café
en COC Zeeland niet meer kunnen bestaan.
Na het sluiten van het café is het pand te koop gezet en is het pand uiteindelijk in 2018 verkocht.
Hierdoor kreeg de stichting de beschikking over een som geld. In 2019 is besloten de stichting geheel
los te maken van de vereniging COC Zeeland. Tot dat moment werd het bestuur van de stichting
namelijk gevormd door leden van het bestuur van COC Zeeland. COC Zeeland heeft sinds die
splitsing de rol als toezichthouder gekregen.
Het doel van de stichting is opnieuw geformuleerd waarbij er gehandeld is in de geest van de heren
De Krijger en Zuiderwijk. De stichting heeft heden ten dage namelijk nog steeds het doel het
algemeen belang te dienen, en wel door het financieren van activiteiten ten behoeve LHBT+’s in de
provincie Zeeland.

Doelstelling
De Krijger Zuiderwijkstichting is een fonds dat investeert in projecten die de LHBTI-emancipatie in
Zeeland verbeteren. Het is een particulier fonds dat op een professionele en transparante manier
wordt bestuurd. Betrouwbaarheid en doelmatige besteding van giften staan voorop. Wij geloven in
de kracht van (particuliere) initiatieven en staan klaar om deze financieel te steunen.
Het Fonds stelt haar eigen vermogen beschikbaar om daarmee de financiële kracht te zijn achter de
emancipatie van de LHBTI+-gemeenschap in Zeeland. Op deze manier worden projecten en
activiteiten mogelijk die de positie van Zeeuwse LHBTI’s versterkt. Het Fonds maakt geen
onderscheid tussen projecten of activiteiten die zich al dan niet richten op de diverse groepen binnen

de LHBTI-gemeenschap (ouderen, jongeren, mensen met een migratieachtergrond, etc.), ieder
project kan dus in aanmerking komen.

Wat willen wij?
Betrouwbaarheid en doelmatige besteding van de beschikbare middelen staat voorop. De
bestuurders werken daarom onbezoldigd voor het Fonds.
Het Fonds voert zelf geen projecten uit. Het Fonds wil wel met financiële bijdragen, subsidies of
sponsorbijdragen activiteiten en projecten ondersteunen die betrekking hebben op het brede thema
van de LHBTI-emancipatie in Zeeland. Het Fonds maakt geen onderscheid tussen projecten van
particulieren of organisaties. Heeft u een goed idee voor een activiteit of project in uw buurt of stad
binnen Zeeland? Draagt het bij aan de doelstellingen van het Fonds? Dan kunt u bij ons een aanvraag
voor financiële ondersteuning indienen voor activiteiten en projecten.

Wat kunnen wij?
Het fonds beschikt bij de oprichting over een kapitaal van € 100.000,-. Per jaar kan € 5.000,- uit het
Fonds worden onttrokken. De verdeling van dit geld is als volgt begroot:
- € 4.500,- voor projectondersteuning met financiële bijdragen, subsidies of sponsorbijdragen
- € 500,- voor organisatiekosten.

Samenwerking met partners
Het Fonds staat midden in de Zeeuwse samenleving en is benaderbaar voor partners om gezamenlijk
projecten mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door gezamenlijk projecten en activiteiten te financieren
(cofinanciering). Daarnaast stimuleert het Fonds om samenwerkingen tussen partners onderling
aan te gaan om daarmee de slagkracht te vergroten.

Bestedingen
Ieder jaar besteed het Fonds € 4.500,- (zoals gezegd) aan verschillende projecten en activiteiten in
Zeeland. Dit bedrag wordt onttrokken aan het eigen vermogen van de stichting. Naast de eigen
middelen van de stichting hoopt de stichting op giften en donaties van personen en organisaties. Dit
kan in de vorm van een legaat, nalatenschap, schenking, donatie of een gift. Hierdoor kunnen nog
meer projecten worden gerealiseerd.

ANBI status
Treed in werking na het verkrijgen van de ANBI status
De Krijger Zuiderwijkstichting heeft een ANBI status gekregen van de belastingdienst. U kunt
daarom uw gift aan De Krijger Zuiderwijkstichting aftrekken bij uw belastingaangifte. U betaalt dan
minder belasting.
Er geldt een aantal voorwaarden om van deze aftrek gebruik te mogen maken.
1. Wilt u een gewone (eenmalige) gift doen? Bekijk dan hier de voorwaarden voor aftrek.
2. Wilt u een periodieke gift doen? Bekijk dan hier de voorwaarden voor aftrek.
Bij een periodieke gift is er geen minimumbedrag voordat u dit mag aftrekken van de belasting.
Zolang de gift maar voldoet aan de voorwaarden voor een periodieke gift.
U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met De
Krijger Zuiderwijkstichting. De Belastingdienst heeft een voorbeeldformulier gemaakt dat voor de
meeste situaties geschikt is. U kunt dit formulier gebruiken om de overeenkomst met ons vast te

leggen. Zo weten u en wij zeker dat uw overeenkomst voldoet aan de voorwaarden. Download hier de
Belastingdienstovereenkomst.

Toezichthouder
Het kapitaal van het Fonds is oorspronkelijk door middel van een nalatenschap aan COC Zeeland
toegekend. Het Fonds is opgericht om tot een doelmatig beheer van de nalatenschap te komen. Het
bestuur van COC Zeeland treedt op als toezichthouder op het Fonds. Het Fonds-bestuur informeert
het bestuur van COC Zeeland over begroting en jaarrekening. Het Fonds-bestuur kan gemotiveerd
toestemming aan de toezichthouder vragen om een hogere jaaronttrekking dan € 5.000 toe te staan.

Voorwaarden
Het bestuur van het Fonds hanteert een aantal voorwaarden waar aanvragers aan moeten
voldoen. Het bestuur van het Fonds heeft ook een aanvraagprocedure ontwikkeld.
Zie hiervoor de bijlage.
Vragen over de voorwaarden of over de aanvraagprocedure kunnen per mail aan het bestuur van het
Fonds worden gesteld.
En complete aanvraag kan per e-mail worden ingestuurd. Het Fonds-bestuur laat zo snel mogelijk
weten op welke termijn het bestuur de aanvraag gaat beoordelen. Incomplete aanvragen worden niet
in behandeling genomen.

Communicatie
Het Fonds is actief op Facebook en beheert een eigen website. Op de facebookpagina worden
berichten geplaatst die betrekking hebben op het stimuleren van aanvragen voor subsidies of
berichten die gaan over projecten of activiteiten die het Fonds heeft gesubsidieerd. Het
achterliggende doel hiervan is om de meerwaarde van het Fonds meer zichtbaar te maken en
potentiële donateurs en giftgevers met de gerealiseerde activiteiten en projecten te inspireren om het
Fonds financieel te ondersteunen.
Op de website wordt de volgende informatie gepubliceerd:
- Algemene informatie over de stichting:

- Geschiedenis en ontstaan
- Samenstelling bestuur
- Jaarverslagen
-

Informatie met betrekking tot subsidieaanvragen:

- Voorwaarden aanvraag
-

Voltooide projecten:

- Opsomming van gesubsidieerde projecten
-

Contact

- Beleidsplan
- ANBI-status

Contactgegevens
Postadres:

E-mail:
KVK:
IBAN:

De Krijger Zuiderwijkstichting
T.a.v. het bestuur
Nieuwe Vlissingseweg 310
4335 JK Middelburg
info@dekrijgerzuiderwijkstichting.nl
41115220
NL52 RABO 0385 3496 61

Subsidievoorwaarden
Uw wil subsidie aanvragen bij De Krijger Zuiderwijkstichting [hierna: het Fonds]. Hiervoor hanteren
wij een aantal voorwaarden waar uw project of activiteit aan moet voldoen. Wij willen graag weten
hoe u de financiële ondersteuning, de subsidie of de sponsorbijdrage gaat inzetten. Wij hebben
daarom aanvraag- en subsidievoorwaarden opgesteld.

WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR HET INDIENEN VAN EEN
AANVRAAG?
•
•

•

u bent een particulier of een non-profitorganisatie en heeft geen commercieel oogmerk;
vanaf subsidieaanvragen voor € 1.000,- of meer is er sprake van co-financiering, er moeten
dus meerdere inkomstenbronnen zijn in de vorm van fondsaanvragen of andere inkomsten.
Dit moet duidelijk uit de begroting blijken;
uw project of activiteit is gericht op de LHBTI-emancipatie in Zeeland en valt binnen onze
doelstellingen. Wij steunen geen nationale of internationale projecten.

WAT MOET IK MEESTUREN MET DE SUBSIDIEAANVRAAG?
1.

Het aanvraagformulier. Hierin omschrijft u duidelijk wat u van plan bent om te gaan
ondernemen. Uit het formulier blijkt waarom de aanvraag past binnen de doelstelling van het
Fonds en wat het bijdraagt aan de LHBTI-emancipatie in Zeeland.
2. Een sluitende begroting van de kosten en de inkomsten. Uit de begroting blijkt welke overige
fondsen zijn aangeschreven en/of hebben toegekend.
3. Een plan van Publiciteit en Media. Hierin beschrijft u op welke manier u in zijn algemeenheid
en naar groepen in de samenleving u publiciteit zoekt met uw project of activiteit.
4. Indien van toepassing: een recent uittreksel van Kamer van Koophandel met statuten waaruit
duidelijk blijkt wat de doelstelling is van de stichting of vereniging. Het uittreksel mag niet
ouder zijn dan drie maanden.
De 4 hierboven genoemde documenten zijn zogenaamde knock outs: als deze niet zijn opgenomen
dan kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

VOORWAARDEN VOOR DE AANVRAGER TIJDENS HET PROJECT:
•

•
•
•
•

een project of activiteit kan pas beginnen als aanvrager zeker is van volledige financiering.
Als er op basis van de financiering wijzigingen zijn in de oorspronkelijke begroting dient het
Fonds vooraf op de hoogte te worden gebracht;
de aanvrager houdt het Fonds op de hoogte van veranderingen in het project of de activiteit
en de financiering;
de aanvrager maakt in alle promotie voorafgaand en tijdens het project of de activiteit er
melding dat dat dit [mede] dankzij de ondersteuning van het Fonds kan plaatsvinden;
de aanvrager stuurt altijd een eindverslag aan het Fonds;
bij niet gerealiseerde activiteiten of projecten wordt het uitbetaalde voorschot op de subsidie
teruggevorderd;

PROJECTEN EN ACTIVITEITEN WORDEN DOOR ONS GETOETST OP:
•
•
•

Rechtmatigheid: is het geld juist besteed en kan worden verantwoord waaraan het geld is
besteed;
Doelmatigheid: zijn de resultaten zoals vooraf afgesproken opgeleverd;
Tijdigheid: zijn de resultaten binnen de afgesproken termijn opgeleverd.

BETALING SUBSIDIE
Wij betalen de subsidie uit in tranches: 80% bij de toekenning en 20% achteraf na verantwoording.
De eindverantwoording (bestaat uit een eindverslag en een eindafrekening) dient binnen 2 maanden
na de afronding van het project of de activiteit bij het Fonds te zijn ingediend. Het Fonds beschouwt
dit als een verzoek tot definitieve vaststelling van de subsidie. Wanneer de eindverantwoording niet
of onvoldoende is krijgt de aanvrager één maand de tijd om dit gebrek te herstellen. De laatste tranche
van de subsidiebetaling wordt uitgekeerd wanneer de subsidie definitief is vastgesteld.

TIPS VOOR AANVRAAG
•

•

•
•

Ieder fonds heeft een jaarplanning; het bestuur van het Fonds komt een paar keer per jaar
bijeen. Dit heeft consequenties voor de doorloop van aanvragen. Houdt u dus rekening
hierbij met de planning van uw project. Dien uw aanvraag tijdig, tenminste 2 maanden van
tevoren in.
Neem van tevoren per mail contact op met het Fonds-bestuur over de haalbaarheid van een
aanvraag ten opzicht van een nog te houden bestuursvergadering. Het Fonds-bestuur is in
specifieke situaties in staat zonodig maatwerk wat aanvraag- en besluittermijnen betreft toe
te passen.
Formuleer uw project- of activiteitenplan SMART. Een goed plan wordt niet bepaald door de
omvang maar door de compactheid en scherpte.
Controleer of uw project/activiteit aan alle voorwaarden voldoet en stuur in één keer alle
benodigde informatie mee.

Het bestuur van het Fonds behoudt zich het recht voor om een subsidieaanvraag zonder opgaaf van
redenen af te wijzen.

CONTACTGEGEVENS
Aanvragen kunnen worden gestuurd naar info@dekrijgerzuiderwijkstichting.nl

