
* De regiegroep kan ten alle tijden afwijken van de gestelde richtlijnen. 

 
 
Richtlijnen bewonersinitiatieven 2017 Slotermeer  
 
Wanneer kan je een bewonersinitiatief indienen? 

 Je woont in Slotermeer of dient het namens een stichting of vereniging uit Slotermeer 
in. Professionals kunnen geen bewonersinitiatief voor zichzelf indienen. 

 Je hebt steun van minimaal 3 andere bewoners. Zij ondertekenen het 
bewonersinitiatief en leveren een actieve bijdrage aan het initiatief. 

 Je verdient zelf geen geld aan het initiatief en het initiatief is niet commercieel. 
 
Waaraan moet je activiteit voldoen? 

 Je idee of activiteit is positief voor (de bewoners van) Slotermeer. Wat is je doel? 
Waarom vind jij het belangrijk voor Slotermeer? Leg dit uit. 

 Je activiteit moet haalbaar en realistisch zijn.  

 Je beschrijft hoe je deelnemers werft voor je activiteit en werkt zelf aan de werving. 

 De activiteit is in Slotermeer. Als het niet in Slotermeer kan, leg dan uit waarom niet. 

 De activiteit is voor iedereen uit Slotermeer. Als dit niet kan, leg dan uit waarom niet. 

 De activiteit is niet religieus. Een religieuze activiteit is aan de orde als de eredienst 
beleden wordt en als evangelisatie een (neven)doel is van de activiteit.  

 Eten en drinken is geen doel van de activiteit, maar een middel om je doel te 
bereiken. 

 
Waar moet je rekening mee houden met de kosten? 

 Je kunt voor jezelf geen geld aanvragen. Eventuele onkosten om de activiteit te 
kunnen organiseren kan je wel opvoeren op de begroting. 

 Heb je vrijwilligers nodig voor de activiteit? Zij kunnen geen vergoeding krijgen in de 
vorm van geld. Wil je een cadeaubon geven? Dan geef je van te voren de naam door 
van de vrijwilliger bij de opbouwwerker. 

 Huur wordt niet gefinancierd, tenzij de activiteit niet in het Huis van de Wijk kan 
plaatsvinden of wanneer er een andere goede reden is.  

 Eigen bijdrage van deelnemers dienen besteed te worden aan de activiteit zelf 

 Een eigen bijdrage van deelnemers is gewenst, tenzij de kosten daar niet om vragen. 

 Voor ontbijt, lunch en avondeten is een eigen bijdrage van ongeveer 50% van de 
kosten voor de deelnemers verplicht. Voor ontbijt €0,50 tot €1,-, lunch €1,50 tot 
€2,50,-, avondeten €3,- tot €4,- per persoon.  

 Een eigen bijdrage kan ook gedaan worden in de vorm van een tegenprestatie. 

 Is er voor jouw idee een professional nodig? Dat kan, maar met deze voorwaarden: 

 Hetzelfde werk kan niet door een vrijwilliger worden gedaan 

 De uurprijs van de professional is maximaal €30 inclusief BTW 

 Is de uurprijs hoger? Denk na over oplossingen of leg uit waarom. 
 

Heeft de regiegroep je activiteit toegekend? 

 Houd alle originele bonnen en kassabonnen goed bij. Als de activiteit klaar is, 
lever je alle bonnen in. 

 We zien je verslag met foto’s graag tegemoet. Als je foto’s van je activiteit upload 
op facebook, tag dan Huis van de Wij Slotermeer zodat wij je berichtje kunnen 
delen.  


