Voorwaarden voor aanvragen van subsidie Bewonersinitiatief 2015 in Wijk 7 en 8:
Osdorp West en De Aker
Het plan/idee voor een Bewonersinitiatief moet in elk geval aan de volgende voorwaarden voldoen:
1. Uw plan is bedoeld voor bewoners uit de wijk en vindt plaats in de wijk in Stadsdeel Nieuw-West.
2. Uw plan dient bij te dragen aan sociale samenhang tussen buurtbewoners onderling of verschillende
groepen buurtbewoners, het versterken van eigen kracht of het voorkomen van sociaal isolement.
Daarnaast is het bevorderen van leefbaarheid en veiligheid van de buurt, het sociaal activeren naar
(vrijwilligers)werk erg belangrijk.
3. De uitvoering en het resultaat van uw plan zijn haalbaar.
4. Uw (buurt)activiteit staat open voor alle buurtbewoners.
5. Bij aanvragen voor activiteiten met kwetsbare groepen (zoals kinderen) letten wij bij de beoordeling extra
op de kwaliteit van de begeleiding.*)
6. Uw plan wordt ingediend door een bewoner van de wijk.
7. Als aanvrager blijft u betrokken bij (en verantwoordelijk voor) de voorbereiding en de uitvoering van uw
plan.
8. Er worden meerdere buurtbewoners betrokken bij uw plan. Er tekenen ten minste twee buurtbewoners
mee voor de aanvraag van uw plan.
9. Voor uw plan maakt u zelf reclame. Geef ook duidelijk aan hoe deelnemers contact met u kunnen
opnemen. Houdt u er rekening mee dat uw contactgegevens worden gepubliceerd (bijvoorbeeld in de
activiteitenladder, op websites en in de Westerpost). Houdt rekening met tijdige aanmelding voor
publicatie. Pas daarna kan de open inschrijving voor de activiteit starten.
10. Na afloop van uw activiteit ontvangen wij van u opnieuw de deelnemerslijsten, een verslag over uw
ervaringen en foto’s van uw activiteit.
Doel van de activiteit
1. Betere samenwerkingsrelaties tussen buurtbewoners en vergroten van bewonersparticipatie.
2. Bevorderen van de integratie en de zelfredzaamheid van bewoners.
3. Versterken van de eigen kracht van bewoners, hun sociale netwerken en het voorkomen van sociaal
isolement.
4. Leefbaarheid en veiligheid van de buurt.
5. Stimuleren en/of werven van vrijwilligers in de wijk in Stadsdeel Nieuw-West.
Uw begroting moet voldoen aan:
Op het aanvraagformulier geeft u aan hoeveel het plan gaat kosten. Ook voor deze begroting gelden een
aantal voorwaarden:
1. Budget wordt toegekend aan concrete projectplannen en activiteiten. Dus niet aan de financiering van
organisaties.
2. Projecten mogen geen winst voor de initiatiefnemer(s) beogen.
3. De kosten die u maakt moeten in verhouding staan tot het aantal mensen dat u wilt bereiken, de duur
van de activiteit en het te verwachten resultaat.
4. De financiële risico’s van uw aanvraag zijn inzichtelijk en beperkt.
5. De kosten mogen niet hoger dan noodzakelijk zijn.
6. Kosten voor eten en drinken moeten een reëel onderdeel uitmaken van de bewonersinitiatiefaanvraag.
Zulks ter beoordeling van de Regiegroep Osdorp West en De Aker.
7. Vrijwilligersvergoedingen zijn niet subsidiabel, een reële onkostenvergoeding wel.
8. Zaalhuur kan alleen worden toegekend als duidelijk gemaakt kan worden waarom er geen gebruik
gemaakt kan worden van Huis van de Wijk De Aker of een andere kosteloos beschikbare locatie.
9. Overheadkosten worden niet toegekend.
10. Onvoorziene posten moeten altijd met bonnetjes worden aangetoond.
11. Na de uitvoering van het plan mogen er geen extra kosten zijn.
12. Na afloop van uw activiteit dienen alle kosten verantwoord te worden door bonnen en facturen.
13. Inkomsten zoals eigen bijdrage van de deelnemers dienen besteed te worden aan de activiteit zelf.
*) Bij activiteiten met minderjarigen of wilsonbekwame personen dient de subsidieaanvrager (en andere
direct betrokkenen bij de uitvoering van de activiteit) een verklaring omtrent het gedrag te overleggen. De
inhoud van deze verklaring mag geen beletsel vormen voor het functioneren binnen het kader van de
aanvraag. De kosten voor de VOG kunnen in de begroting worden opgenomen en zijn subsidiabel.
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