
 
REUVENSFONDS 
 
De Stichting Reuvens behartigt/ondersteunt de belangen van álle archeologen in Nederland. Middels het in 2018 
opgerichte Reuvensfonds ondersteunt de Stichting Reuvens initiatieven die een meerwaarde hebben voor de 
archeologische gemeenschap als geheel, of een deel daarvan.  
Centraal staan de waarden kwaliteit, verbinding en duurzaamheid waar die het werkveld en haar relatie met 
belanghebbenden en publiek ten goede komen. 
 
Wie kunnen een aanvraag doen? 
Aanvragers zijn werkzaam in of betrokken bij de Nederlandse archeologie (te weten bij een van de door de Stichting 
Reuvens benoemde pijlers: wetenschap, veld, publiek). 
 
Wat zijn de inhoudelijke criteria? 
De Stichting Reuvens beoordeelt aanvragen op hun kwaliteit, originaliteit en haalbaarheid.  
Een belangrijk aandachtspunt is in hoeverre het voorstel bijdraagt aan een duurzame verbetering van: 
§ de kwaliteit van de archeologie in Nederland, 
§ de positie van de Nederlandse archeologie in relatie tot andere partijen, 
§ de relatie en valorisatie van archeologie met en richting publiek in brede zin.  
 
Overige criteria, voorwaarden en voorkeuren. 
§ Een bijdrage kan worden gevraagd voor een grote verscheidenheid aan initiatieven/projecten, zoals publicaties, 

onderzoeken, congressen of open dagen.  
§ Het resultaat moet controleerbaar zijn en inhoudelijk relevant.  
§ De voorkeur gaat uit naar voorstellen die: 

§ ingediend worden door twee of meer partijen, 
§ middels matching ondersteund kunnen worden. 

§ De Stichting Reuvens hecht belang aan de verdere integratie van de belanghebbende organisaties en partijen binnen 
de archeologie.  

§ Alleen niet structurele initiatieven/projecten komen in aanmerking voor een bijdrage. 
Er wordt geen bijdrage verleend voor: 
§ aanstellingen, loonkosten, royalty’s of andere niet inhoudelijke activiteiten, 
§ initiatieven/projecten die beter passen bij andere subsidie-instrumenten.  
 
Praktische zaken omtrent de aanvraag 
§ De Stichting Reuvens stelt minimaal € 4.000 beschikbaar voor het Reuvensfonds.  
§ Aanvragen kunnen worden ingediend uiterlijk 15 februari of uiterlijk 15 augustus. 
§ Indieners ontvangen een bevestiging van ontvangst van hun aanvraag. 
§ De Stichting Reuvens beslist twee keer per kalenderjaar op binnengekomen aanvragen. 
§ Aanvragers ontvangen binnen zes weken na de uiterlijke datum van indiening bericht over de aanvraag. 

 
Praktische zaken na een positieve beslissing op de aanvraag 
§ Bij een positieve beslissing op de aanvraag ontvangt de Stichting Reuvens binnen 3 maanden na afronding van het 

initiatief/project een korte schriftelijke verantwoording.  
§ Een financiële toezegging geldt voor de duur van twee jaar na datum van de schriftelijke toekenning. Mocht het 

initiatief/project dan nog niet zijn uitgevoerd, vervalt de toezegging.  
§ De ontvanger van een bijdrage verplicht zich om de naam van het fonds duidelijk te vermelden op een daartoe 

geëigende plaats. 
 

Richtlijnen voor de aanvraag 
§ Er is geen vaststaand format voor de aanvragen.  
§ De aan te vragen bijdrage bedraagt ten minste € 250 en ten hoogste € 2.000. 
De aanvraag voor een bijdrage bevat tenminste: 

Namen, contactgegevens en achtergronden aanvragers 
Namen en contactgegevens betrokken organisaties 
Beoogd doel en achtergrond van het initiatief/project 
Summiere inhoudelijke omschrijving van het initiatief/project 
Gevraagd bedrag en financieel dekkingsplan 

§ De aanvraag kan –liefst digitaal- worden gestuurd aan: 
 
Stichting Reuvens 
T.a.v. Reuvensfonds 
Nijverheidsweg-Noord 114 
3812 PN Amersfoort 
fonds@reuvens.nl 

 


