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Het werk dat het Van Winterfonds doet
Het Van Winterfonds steunt met een financiële bijdrage historisch onderzoek. Het fonds kent vier
financieringsvormen.
1. Promotieplaats
Het fonds maakt steeds één promotieplaats mogelijk. Een overweging hierbij is dat onder de
financieringsmogelijkheden binnen de geschiedwetenschap relatief weinig mogelijkheden zijn om
een afzonderlijke positie als promovendus te verwerven voor een plan ontwikkeld door een
individuele promovendus.
Daartoe schrijft het fonds een competitie uit, rond het jaar waarin de vorige aanstelling afloopt.
Aanvragen kunnen worden gedaan door koppels bestaande uit een beoogde onderzoeker en een
begeleider. De procedure omvat:
− een eerste ronde van beoordeling van de aanvragen. Het Bestuur bepaalt door welke groep de
beoordeling in deze eerste ronde plaats vindt. Dit kan ook het Bestuur zelf zijn of een combinatie
van leden van Bestuur en Raad. Doel van deze eerste ronde is de meest kansrijke aanvragen te
selecteren, zodat de investering van aanvragers en fonds in de resterende procedure in
evenwicht is met de kans op honorering.
− Over een beperkt aantal aanvragen worden, indien het Bestuur dat wenselijk acht, adviezen
ingewonnen van externe reviewers. Indien zo’n externe review is ontvangen, wordt dat anoniem - aan de aanvragers toegezonden, en wordt het besproken tijdens het interview.
− Voor alle aanvragen die na de eerste ronde resteren worden de koppels van begeleider en
uitvoerder uitgenodigd voor een interview met een beoordelingscommissie, die voor die
gelegenheid wordt samengesteld door het Bestuur.
Het oordeel over de aanvragen wordt geveld in een gecombineerde vergadering van Raad van
Advies en Bestuur, waar ieder lid één stem heeft. Leden van Bestuur of Raad die betrokken zijn bij
een van de aanvragen, nemen geen deel aan de besluitvorming. Bestuur en Raad kunnen er voor
kiezen de interviews en het eindoordeel uit te laten voeren door een anders samengestelde
commissie.
De aanvragen worden in de eerste plaats beoordeeld op de kwaliteit van het voorgestelde onderzoek
en de onderzoeker. Ten tweede, bij ongeveer gelijk beoordeelde kwaliteit, gaat de voorkeur uit naar
onderzoek dat fundamenteel, onderscheidend, risiconemend en origineel is, en gebaseerd is op een
eigen plan van de promovendus. Het fonds heeft geen voorkeur voor promoties die onderdeel
uitmaken van een groter project, en vraagt niet naar valorisatie. Het fonds heeft uiteraard geen
bezwaar tegen valorisatie of deel uitmaken van een groter project, maar selecteert alleen op het
onderzoek en de onderzoeker zelf.
De aanstelling kan voor een periode van 4 jaar fulltime, of 5 jaar 0,8 zijn. Een kortere aanstelling,
bijvoorbeeld voor het afronden van een al aangevangen promotietraject, of een kleinere aanstelling,
behoren tot de mogelijkheden. De uitvoering geschiedt aan een gevestigde wetenschappelijke
instelling. Honorering is volgens NWO-normen.
2. Overige bijdragen aan onderzoeksprojecten
Aanvragen hiervoor kunnen doorlopend ingediend worden. Aanvragen geven aan het doel van het
onderzoek, de beoogde uitvoerder en wijze van uitvoering, een tijdsplanning en het benodigde
budget. Het Van Winterfonds treedt in principe alleen als medefinancier op. Het bestuur beslist over

deze aanvragen. In gevallen waarin het bestuur dat wenselijk acht, kan het bestuur daarover overleg
hebben met de Raad van Advies.
3. Bijdragen voor evenementen en dergelijke
Aanvragen voor evenementen, tentoonstellingen, prijzen of andere activiteiten die geschiedkundig
onderzoek stimuleren of over het voetlicht brengen kunnen ook doorlopend ingediend worden. De
aanvraag dient te bevatten een beschrijving van de activiteit, een tijdsplanning en een begroting,
waaruit het tekort blijkt. Het bestuur beslist over deze aanvragen. In gevallen waarin het bestuur
dat wenselijk acht, kan het bestuur daarover overleg hebben met de Raad van Advies.
4. Bijdragen voor publicaties
Deze kunnen doorlopend ingediend worden. Het bestuur beslist na het einde van ieder kwartaal
over de in de afgelopen drie maanden binnengekomen aanvragen. Aanvragen geven aan het
onderwerp en de benadering van de publicatie en bevatten een offerte van een uitgever, waaruit het
tekort blijkt. Aanvragen voor de publicatie van een proefschrift bevatten een aanbevelingsbrief van
de promotor.
Het vermogen van het Van Winterfonds
Het startvermogen van het Van Winterfonds werd gevormd door een door prof. dr. P.J. van Winter
nagelaten vermogen. Het is sindsdien door incidentele giften en nalatenschappen aangegroeid. Het
Van Winterfonds werft geen inkomsten. Het vermogen wordt door het bestuur beheerd. Het bestuur
streeft ernaar het vermogen in stand te houden, en de jaarlijkse inkomsten in meerjarenperspectief
geheel of nagenoeg geheel te besteden aan subsidies. Om continuïteit in het uitgavenbeleid mogelijk
te maken, wordt de jaarlijkse financiële ruimte niet bepaald door de inkomsten op korte termijn,
maar ontwikkelt het bestuur een meerjarenperspectief over de op langere termijn te verwachten
inkomsten, gebaseerd op historische gegevens over een langere periode. Het bestuur zal het beheer
van het vermogen onderbrengen bij een bank. Bestuurders van het fonds en leden van de Raad van
Advies ontvangen voor hun werk geen vergoeding of vacatiegeld. Het fonds heeft geen personeel
in dienst.
De publiciteit die het Van Winterfonds hieraan geeft
In het verleden is het Van Winterfonds terughoudend geweest in het genereren van publiciteit over
het bestaan van het fonds, uit de vrees bedolven te worden door aanvragen. Het bestuur acht het
gewenst om iets meer publiciteit te geven aan het fonds, in de verwachting dat dat weliswaar meer
aanvragen op zal leveren, maar dat daarmee ook de gemiddelde kwaliteit van de gehonoreerde
projecten verhoogd kan worden. In de komende jaren zal het bestuur daarom experimenteren met
andere vormen van communicatie en publiciteit. Het bestuur denkt aan een meer open procedure
voor de Van Winter-promovendus, een wat beter zichtbare website en het aanmelden van het fonds
bij subsidiegidsen. Het beleid zal al naar gelang de bevindingen worden bijgesteld.

