
 

  

Aanvraagformulier Ondernemersfonds Centrum  
’s-Hertogenbosch 2021 
Voor bedragen groter dan € 2.500,00 

 

 
Het aanvraagformulier dient digitaal ingediend te worden bij het secretariaat van Stichting 
Ondernemersfonds Centrum ’s-Hertogenbosch 
T.a.v. het bestuur van de Stichting (info@soch.nl ) 
 
Alleen volledige ingevuld en digitale aanvragen die minimaal 5 dagen voor de 
bestuursvergadering zijn ontvangen (zie www.soch.nl voor de data) worden binnen 30 dagen in 
behandeling genomen  

 
Naam project : Son et Lumière Sint Jan  
Naam aanvrager : Parochie H. Johannes Evangelist 

 
In te vullen door secretariaat Ondernemersfonds Centrum ’s-Hertogenbosch: 
Datum van ontvangst: :       Projectnummer: 2021/  

 
In te vullen door aanvrager: 
Let op: lees voor het invullen van dit aanvraagformulier de toelichting. 
 
1. Algemene informatie: 
 

Naam project : Son et Lumière Sint Jan 
Naam collectief : 800 jaar Sint-Jan 
Naam aanvrager : Parochie H. Johannes Evangelist 
Adres / woonplaats aanvrager : Choorstraat 1 
IBAN nummer : NL24INGB0656438746 tnv Parochie H. Johannes Evangelist  
Projectleider : Plebaan V. Blom telefoon 073 – 6130314  
E-mailadres projectleider : secretariaat@sintjandenbosch.nl 

 
2. Project 

Omschrijving project : 
Dmv een lichtprojectie wordt de geschiedenis van 800 jaar Sint Jan 
verteld 

Achtergrond/aanleiding : 

In het kader van het jubileum 800 jaar Sint Jan is er door een 
werkgroep het idee van een lichtprojectie op de Sint jan uitgewerkt. 
Hiervoor is contact gezocht met GLOW in Eindhoven. Op diverse 
Franse kathedralen is het gebruikelijk dmv lichtprojectie een verhaal 
te verbeelden, Son et Lumière. Mn de projectie op de kathedraal van 
Reims heeft ons geïnspireerd. Notre Dame of Reims - 800 years 
(COMPLETE).m2ts - YouTube 

Behoefte/vraagstelling : 

De Sint Jan is naast Bisschopskerk en Parochiekerk ook een 
Bedevaartskerk en Monument. De Sint Jan is al vele eeuwen een 
vast ankerpunt van onze stad. De kathedraal en de stad ’s-
Hertogenbosch zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Sint-Jan 
is een levend monument en wordt nog dagelijks gebruikt waarvoor ze 
acht eeuwen geleden is gesticht. Verleden, heden en toekomst 
worden in 2022 extra belicht. Daarom vieren we dit jaar 800 jaar Sint-
Jan, hartelijk, gastvrij en open. Het jubileumprogramma met 
activiteiten wordt voor verschillende doelgroepen georganiseerd 
www.sintjan800jaar.nl .  

Projectteam  : 

Vanuit de stuurgroep 800 jaar Sint-Jan hebben drie personen een 
werkgroep gevormd om dit project verder uit te werken: Jan de Wit 
(gemeente), Freek van Genugten (bisdom) en Marie-José 
Meeuwissen (theater) 

Partners in het project : 

Kerkbestuur van de parochie Sint-Jan 
Gemeente ’s-Hertogenbosch (samen met het kerkbestuur van de 
parochie eigenaar van de basiliek) 
Hoofdsponsor (met financiële toezegging) 

mailto:info@soch.nl
http://www.soch.nl/
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Doelstellingen die met het 
project worden behaald 

: 

Doelstelling: een gratis toegankelijke activiteit voor alle 
belangstellenden en daarmee dus meer bezoekers naar de stad te 
trekken. we willen met deze activiteit het jubileumjaar afsluiten en zo 
de stad een cadeau aanbieden. Echter is de decembermaand al een 
drukke periode dus willen we de lichtprojectie naar oktober halen. 
met de herfstvakantie lijkt ons dat ook een goede tijd van het jaar. 
 

Projectresultaat (meetbare 
economische effecten) 

: 

Resultaat: zonder twijfel zal de Sint-Jan met deze activiteit een grote 
groep bewoners en toeristen naar het centrum laten komen. Mn de 
periode in het najaar zal een nieuwe impuls geven aan het bezoeken 
van de stad. 
Voor een periode van twee weken zal bij het invallen van de 
duisternis dit lichtkunstwerk 1-2 maal per avond te zien zijn op de 
gevel. . 

Afbakening (wat is het project 
wel/niet) 

: 

Om het risico van dit project te bewaken is een sluitende begroting 
een vereiste. Het is een gratis toegankelijk event. Het definitieve 
besluit wordt ook pas genomen als er voldoende financiële middelen 
zijn om het project te bekostigen (=geen risico) 

Beschrijf de aanpak van het 
project 

: 

Op dit moment wordt er door alle betrokkenen omniet tijd en energie 
in gestoken. De financiële kosten zijn dmv een stelbegroting 
inzichtelijk gemaakt. Het is nu zaak de bijbehorende mogelijke 
financiële middelen op te halen bij diverse partijen.  
 

Beschrijf hoe het project wordt 
ingebed in een structurele 
aanpak 

: 

Dit jaar staat de geschiedenis van de bouw van de Sint-Jan centraal 
in het lichtkunstwerk. Het is de intentie om er een jaarlijks 
terugkerend event van te maken waarbij het verhaal wordt aangepast 
aan het thema van het jaar. Hier wordt nadrukkelijk de samenwerking 
gezocht met de gemeente. W 
e zijn voornemens deze lichtprojectie jaarlijks te laten terugkeren met 
telkens een ander verhaal wat de geschiedenis van de kerk enof de 
stad verbeeld. 

Risico-analyse : n.v.t. 

Planning en 
terugkoppelmomenten : 

De offertes zijn opgevraagd bij ondernemers uit ’s-Bosch. We zijn in 
gesprek met kunstenaar uit de stad voor het lichtkunstwerk. 

Hoeveel bezoekers trekt uw 
evenement naar de 
binnenstad; meerwaarde voor 
de ondernemers in de stad? 

: 

 
>100.000 

 
3. Kosten 

Gevraagd bedrag  € 35.000,00 
Totaal projectkosten : (€ 109.865,00)  incl. BTW   excl. BTW   
Is de aanvrager btw- 
plichtig m.b.t. dit project? 

:  ja   nee  

 
4. Communicatie  

Communicatieplan : in ontwikkeling 
 
 
5. Overige vragen 

Maakt u gebruik van andere ondernemers? : 
 ja   nee.  

Zo ja, betreft dit Bossche ondernemers?  ja   nee 
Evt. extra toelichting of opmerkingen : zie projectplan 

 
Het aanvraagformulier dient voorzien te worden van de volgende bijlagen: 

 recent uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden) van de aanvrager of een 

kopie van de samenwerkingsovereenkomst 
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  kopie statuten indien van toepassing 

  projectbegroting en dekkingsplan 
  Door het invullen van dit formulier ga ik akkoord met het plaatsen van de aanvraag op 

www.soch.nl 

 
Let op: Sla eerst uw document op voordat u het verstuurd. Dit voorkomt dat de invulvelden (in 
sommige gevallen) leeg worden verstuurd. 
 
’s-Hertogenbosch‚  d.d.        Naam:       Functie:       
 

http://www.soch.nl/

