
 

 
 
 
TOEKENNINGSCRITERIA STICHTING SORMANI FONDS 
versie 10 juni 2022 

 

Het Sormani Fonds is, na een voorgeschiedenis vanaf 1957, in 1969 notarieel 
opgericht en is in 1973 werkzaam geworden, na het overlijden van de erflater en 
oprichter Christiaan Frederik Karel Sormani. Het heeft de statutaire doelstelling om 
uit de opbrengst van het belegd vermogen financiële steun te verlenen ‘ter 
bevordering van de wetenschap op christelijke grondslag, alsmede ten dienste van 
de intensivering van de christelijke geloofsbeleving, bij voorkeur aan enige 
Nederlandse universiteit of hogeschool of enige andere Nederlandse wetenschap-
pelijke instelling. 

In de praktijk van de afgelopen halve eeuw heeft dit gestalte gekregen in het 
meehelpen opstarten van bijzondere leerstoelen die vanuit een 
levensbeschouwelijke invalshoek een eigen bijdrage leveren aan het onderwijs 
en/of onderzoek aan een Nederlandse universiteit (de regel is dat de financiële 
steun van het Sormani Fonds voor bijzondere leerstoelen geldt voor een eerste 
periode van vijf jaar, waarna liefst de betreffende universiteit de financiering van de 
leerstoel in de reguliere begroting opneemt), het mede mogelijk maken van 
wetenschappelijke congressen en studiedagen over een levensbeschouwelijk thema, 
het financieel ondersteunen van de uitgave van proefschriften en andere 
wetenschappelijke publicaties over een levensbeschouwelijk thema, vooral als de 
auteur zelf niet in staat is een grote financiële bijdrage te leveren, en het mee 
ondersteunen van andere wetenschappelijke projecten met een levensbeschouwelijk 
karakter. Krachtens de statuten bestaat wat het levensbeschouwelijk karakter van te 
subsidiëren projecten betreft een sterke voorkeur voor projecten met een christelijk 
c.q. katholiek karakter. 

Het Sormani Fonds subsidieert geen personeelskosten waarbij van een arbeids-
relatie sprake is. Wel komen onderzoekskosten of uitbestede werkzaamheden voor 
subsidie in aanmerking. 

Het Sormani Fonds zal nooit de enige subsidiënt van activiteiten of publicaties zijn. 
Het hecht eraan dat aanvragers ook andere subsidieverstrekkers voor hun project 
weten te motiveren en dat zij ook zelf een financiële bijdrage leveren. Subsidiëring 
zal dus in de regel het karakter hebben van matching. 
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Het Sormani Fonds kent geen subsidie toe aan projecten die al zijn afgerond en 
achteraf een tekort in de dekking van de begroting blijken te hebben. 

Het Sormani Fonds hecht belang aan een goede (ver)spreiding van kennis. Daarom 
ziet het graag dat aanvragers aandacht hebben voor de maatschappelijke en 
kerkelijke relevantie van hun wetenschappelijke project en dat zij zich actief 
inzetten voor kennisvalorisatie. Ook verneemt het Sormani Fonds in een aanvraag 
graag wie de doelgroep vormen van het project (publicatie, studiedag enz.) en hoe 
de aanvragers zich zullen inspannen om het project onder de aandacht van het 
beoogde publiek van belanghebbenden en belangstellenden te brengen. 

Subsidieaanvragen worden eenmaal per kwartaal besproken door het dagelijks 
bestuur, doorgaans in het begin van een nieuw kwartaal. Subsidieaanvragen voor 
grotere bedragen worden besproken in een vergadering van het algemeen bestuur, 
die twee keer per jaar plaatsvindt. 

Een aanvraag bij het Sormani Fonds dient de volgende elementen te bevatten: 
- een aanbiedingsbrief met aandacht voor  

* het verband van het project met de wetenschappelijk-levensbeschouwelijke 
doelstellingen van het SF 
* de maatschappelijke en/of kerkelijke relevantie van het project 
* de doelgroep van het project 
* de wijze waarop de doelgroep benaderd wordt 

-  een inhoudelijke beschrijving van het project 
- een begroting met daarin opgenomen  

* het aangevraagde bedrag 
* informatie over subsidies die bij andere subsidiënten zijn aangevraagd 

- een publiciteitsplan 
- contactgegevens: naam, adres, woonplaats, emailadres en rekeningnummer 
De aanvraag kan digitaal worden ingediend bij sormanifonds@ru.nl. 

Tot uitbetaling van de toegekende subsidie wordt overgegaan wanneer de Stichting 
Sormani Fonds een kort verslag van de activiteiten met een financiële 
verantwoording heeft ontvangen en bij publicaties twee bewijsexemplaren. 

 


