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GEMEENTEARCHIEF ZAANSTAD 

Reint Laan Fonds 

Het Reint Laan Fonds verstrekt subsidies voor publicaties over de cultuur en/of 
geschiedenis van de Zaanstreek en haar bewoners. 

Doelstelling 
Het ondersteunen van publicaties over de cultuur en/of geschiedenis van de 
Zaanstreek en haar bewoners. Dat is de doelstelling van de Stichting Reint Laan 
Fonds. Deze ondersteuning biedt het fonds door subsidiëring van publicaties 
(gedrukt, audiovisueel of digitaal). 

Het Reint Laan Fonds is sinds het voorjaar van 2005 een zelfstandige stichting, maar 
de geschiedenis van het fonds gaat terug tot 1978. Twee jaar na de instelling ervan 
ging het de naam dragen van Reint Laan, de eerste burgemeester van de gemeente 
Zaanstad. Een overzicht van publicaties die mede met steun van het Reint Laan 
Fonds tot stand zijn gekomen, vindt u onderaan deze pagina. 

Subsidies voor twee categorieën 
Om in aanmerking te komen voor subsidiëring van publicaties geldt een aantal 
voorwaarden. Het Reint Laan Fonds hanteert twee categorieën. Binnen één daarvan 
dient de mogelijk te subsidiëren uitgave te vallen.  

• Onderzoek. De eerste categorie is bedoeld voor uitgaven waarvan de inhoud 
betrekking heeft op de cultuur en/of geschiedenis van de Zaanstreek. Deze 
moeten kennis toevoegen aan hetgeen al eerder over de Zaanstreek werd 
gepubliceerd. Voorwaarde is, dat aan de inhoud van de publicatie een gedegen 
(cultuur)historisch onderzoek ten grondslag ligt.  
 

• Publieks- en/of educatieve uitgaven. De tweede categorie betreft historische of 
culturele publicaties die van belang zijn voor de Zaanstreek. Het accent bij deze 
uitgaven ligt bij de toegankelijkheid voor een breed publiek.  
 

Overige voorwaarden  
- Er moet voldoende zorg aan de uitvoering zijn besteed; 
- De aanvrager moet zo veel mogelijk zélf voor financiële dekking hebben gezorgd;  
- De aanvrager moet bij het verzoek om subsidie een begroting en dekkingsplan 
indienen; 
- Bij honorering van het subsidieverzoek moet het Reint Laan Fonds als subsidiënt in 
de uitgave worden vermeld en twee exemplaren van de uitgave ontvangen. Een van 
deze exemplaren is bestemd voor de bibliotheek van het Gemeentearchief Zaanstad. 
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Twee subsidievormen 
Het Reint Laan Fonds kent twee vormen van subsidiëring. Er kan worden besloten 
tot een eenmalige gift of tot een garantiesubsidie. Deze laatste kan worden gezien 
als een voorschot op de kosten die later uit de publicatie worden terugverdiend. 
Kosten die één jaar na het verschijnen van de publicatie niet zijn gedekt, kunnen 
alsnog de status van een eenmalige gift krijgen. In dat geval moet de aanvrager een 
financiële verantwoording overleggen.  
 
Het aanvragen van subsidie  
Aanvragen kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend;  
De schriftelijke aanvraag dient mede te bestaan uit relevante achtergrondinformatie 
over de aanvrager en (indien dat niet dezelfde is) de samensteller van de publicatie;  
Voor beoordeling van het verzoek dient de aanvraag een inhoudsopgave van de 
uitgave (een opsomming) te bevatten en een korte beschrijving van de inhoud, 
alsmede enkele voorbeelden van tekst, beeld en/of geluid;  
Subsidieverzoeken worden ingediend bij het secretariaat van het fonds (het 
Gemeentearchief Zaanstad), waarvan het adres hieronder is vermeld.  
 
Beslissing over subsidie 
De beslissing over het subsidieverzoek wordt schriftelijk meegedeeld. Hiertegen 
bestaan geen mogelijkheden van beroep. Vóór een beslissing wordt genomen, 
beoordeelt een commissie of het verzoek kan worden gehonoreerd, in welke 
categorie de aanvraag kan worden geplaatst, en wat de hoogte van de subsidie kan 
zijn. Het Reint Laan Fonds gaat over tot betaling op het moment dat twee 
exemplaren van de uitgave zijn ontvangen. Als dat niet gebeurt binnen twee jaar 
nadat de subsidie is toegekend, vervalt de toezegging. 
 
 

Wie was Reint Laan? 
  

Reint Laan jr. (1914-1993) was PvdA-Tweede Kamerlid en Europarlementariër met vooral 

belangstelling voor vervoersvraagstukken. Hij was een internationaal georiënteerde 

vakbondsleider en gemeentebestuurder. Als raadslid was hij ondermeer werkzaam in 

Delfzijl, Amsterdam en Rotterdam en in de Rotterdamse raad was hij ook 

fractievoorzitter. Hij eindigde zijn bestuurlijke loopbaan als burgemeester, eerst zes jaar 

van Zaandam en daarna, na een herindeling, van Zaanstad. In die hoedanigheid speelde 

een belangrijke rol bij de vorming van die nieuwe gemeente in 1974.  

De naar hem genoemde Stichting Reint Laan Fonds heeft tot doel het subsidiëren van 

publicaties over de historie en/of de geschiedenis van de Zaanstreek en haar bewoners. 

 


