
Criteria bewonersinitiatieven 2015 Slotermeer   
 
Richtlijnen m.b.t. de aanvraag 

 De aanvraag wordt ingediend door een bewoner uit Slotermeer of een vrijwilligersorganisatie 
uit Slotermeer; 

 In de aanvraag staat beschreven welke meerwaarde het initiatief heeft voor (de bewoners 
van) Slotermeer; 

 De aanvraag wordt door minimaal 3 buurtbewoners ondertekend; 

 Van ieder initiatief wordt een verslag (met foto’s) ingeleverd en een financiële verantwoording 
middels originele bonnen, kassabonnen die te herleiden zijn naar de aanvraag; 

 Uit het aanvraagformulier blijkt dat het initiatief een goed inhoudelijk verhaal is, de activiteit 
goed is voorbereid en de uitvoering realistisch en haalbaar is;  

 Professionals mogen betrokken zijn bij het initiatief maar het is belangrijk dat het een 
bewonersinitiatief blijft. Dat betekend dat: 

o Bewoners hebben het initiatief zelf bedacht en/of zelf besloten het van een ander over 
te nemen; 

o Bewoners dienen het initiatief in; 
o Bewoners steken tijd en energie in het initiatief; 
o Bewoners hebben de regie op de planvoorbereiding en de uitvoering. 

 
Criteria m.b.t. de activiteit  

 Activiteiten vallen bij voorkeur, maar niet uitsluitend, binnen de thema’s;  

 Activiteiten kunnen zowel binnen als buiten de wijk plaatsvinden. Bij activiteiten buiten de wijk 
moet gemotiveerd worden waarom de activiteit niet binnen de wijk kan plaatsvinden;  

 Een activiteit heeft geen commerciële doeleinden of is niet gericht op het maken van winst;  

 De activiteit is gericht op bewoners uit Slotermeer; 

 Een activiteit gericht op vermaak wordt gehonoreerd als middel om iets te bereiken, niet als 
uitsluitend als doel;  

 De activiteit is een meerwaarde voor (de bewoners van) Slotermeer;  

 De activiteit is openlijk toegankelijk voor alle bewoners uit Slotermeer tenzij er gegronde 
redenen zijn om de activiteit niet openlijk toegankelijk te maken; 

 Uit het aanvraagformulier blijkt hoe de wijk op de hoogte wordt gebracht van de activiteit; 

 Religieuze activiteiten zijn uitgesloten. Een religieuze activiteit is aan de orde als de eredienst 
beleden wordt en als evangelisatie een doel of nevendoel is van de activiteit. Sociale 
activiteiten met een van oorsprong religieuze achtergrond kunnen wel worden gefinancierd als 
de activiteit bijdraagt aan het realiseren van thema’s en voldoen aan de gestelde criteria.  

 

Criteria m.b.t. de kosten  

 Een eigen bijdrage van de deelnemers aan een activiteit is gewenst tenzij de kosten daar niet 
om vragen.  

 Voor ontbijt, lunch en avond eten wordt de volgende richtlijn voor eigen bijdrage 
aangehouden: ontbijt €0,50 tot €1,-, lunch €1,5 tot €2,50, avondeten €3,- tot €4,-; 

 Een eigen bijdrage kan ook worden voldaan in de vorm van een tegenprestatie; 

 Eten en drinken in een aanvraag wordt enkel gehonoreerd als het eten een middel is om een 
doel te bereiken en niet het doel op zich;  

 Huisvestingskosten worden (in principe) niet gefinancierd (tenzij er een gegronde reden is om 
de activiteit niet in het Huis van de Wijk te laten plaatsvinden). Uitzondering kunnen worden 
gemaakt voor initiatieven in grote sportzalen en voor initiatieven die zich niet in Huis van de 
Wijk kunnen vestigen door muziek overlast en/of het grote aantal deelnemers; 

 Vrijwilligersvergoedingen in de vorm van geld worden niet gefinancierd; 

 Vrijwilligersvergoedingen in de vorm van een cadeau bon worden alleen toegekend mits van 
te voren de naam van de vrijwilliger bekend is bij ondersteunende opbouwwerker; 

 De aangevraagde bedragen staan in redelijke verhouding tot de duur, het aantal deelnemers 
en het te verwachten effect of resultaat van de activiteit;  

 Professionals kunnen ingevlogen worden bij de uitvoering van het initiatief als dit niet door een 
vrijwilliger kan worden gedaan; 

 Inkomsten zoals eigen bijdragen dienen besteed te worden aan de activiteit zelf.  

 Een initiatiefnemer kan geen diensten opvoeren in de begroting.  


