Aanvraag (stimulerings) bijdragen wijkbudgetten 2018 voor sociale activiteiten
Voorwaarden:
 De activiteit wordt georganiseerd in het kader van het bevorderen van de sociale samenhang
(ontmoeting/burenhulp) of een ander leefbaarheidsaspect (bijvoorbeeld verkeersveiligheid)
 De activiteit wordt georganiseerd voor alle bewoners van een straat of buurt en moet een
gemeenschappelijk belang hebben.
 Straat- of buurtverenigingen, waaraan leden (maandelijks) een contributie betalen ontvangen geen
financiële bijdrage, tenzij deze activiteit ook voor niet-leden uit de straat of buurt wordt georganiseerd.
 Jaarlijks kan maximaal tweemaal een budget worden aangevraagd.
 Uw aanvraag dient u vier weken voorafgaande aan de activiteit in te dienen door het ingevulde
Aanvraagformulier bijdragen wijkbudgetten 2018, te versturen naar het vermelde adres.
 Bij de aanvraag dient aangegeven te worden hoe de activiteit (of een van de onderdelen daarvan)
daadwerkelijk bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid.
 Bij de aanvraag moeten de verwachtte inkomsten en uitgaven worden aangegeven.
 Minimaal 8 weken voor aanvang van de activiteit dient u deze te melden bij de gemeente Loon op
Zand. Het meldingsformulier is te downloaden op de site van de gemeente www.loonopzand.nl en op
de site www.samenwerkenaandewijk.nl.
 In het meldingsformulier is een “Toets vrijstellingsbesluit” opgenomen. Blijkt dat u geen melding maar
een vergunning dient aan te vragen dan kunt u dit doen door het formulier “aanvraagformulier
evenementen” te downloaden en in te vullen. Hieraan zijn eveneens geen kosten verbonden.
Budget:
 Maximaal € 500,-- per jaar voor een initiatief/straat. Afstemming met en goedkeuring door een van de 3
wijkteams (Kaatsheuvel West/ De Moer, Kaatsheuvel Oost, Loon op Zand).
Te denken valt aan Nationale Burendag, NL Doet, Nationale buitenspeeldag, burenhulp in de straat.
Er is via het Oranjefonds een financiële bijdrage en informatie aan te vragen voor NL Doet en voor
Burendag.
Let op de voorwaarden en de datum van aanmelding.
http://www.burendag.nl/
http://www.nldoet.nl/
http://www.oranjefonds.nl/
Google ook eens op: Buitenspeeldag of nationale buitenspeeldag.
Voor alle budgetten geldt dat maximaal 50% van het budget aan eten en drinken mag worden besteed. Het
budget stimuleringsbijdragen kent een limiet. Wanneer men een aanvraag doet op het moment dat het totale
budget is overschreden, is het mogelijk dat een aanvraag niet wordt toegestaan.
Verantwoording:
 Binnen 8 weken na de activiteit dient het besteedde budget met facturen en bonnen verantwoord te
worden. Manier van verantwoording zal worden gecommuniceerd na het doen van de aanvraag.
 Bij die verantwoording dient ook een beknopt verslag van de activiteit te worden overhandigd en een
aantal digitale foto’s van de activiteit.
 Een eventueel batig saldo van de activiteit mag door de initiatiefnemers niet aan een volgende activiteit
worden besteed, maar dient bij de verantwoording terugbetaald te worden op rekeningnummer van de
gemeente IBAN: NL95BNGH028.50.05.111 onder vermelding van Samenwerkenaandewijk/plaats
locatie van de activiteit.
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Aanvraagformulier Stimuleringsbijdrage 2018

Initiatiefnemers: ·
 Naam hoofd-contactpersoon:
………………………………………………………
Straat en huisnummer:
………………………………………………………
Postcode en woonplaats:
………………………………………………………
Telefoonnummer:
………………………………………………………
E-mailadres:
………………………………………………………
IBANnummer bank:
………………………………………………………
Tenaamstelling bankrekening:
………………………………………………………


Naam 2e contactpersoon
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

De activiteit:






Wij organiseren de volgende activiteit:
…………………………………………...
Datum en tijdstip van de activiteit:
…………………………………………….
Plaats/straat:
……………………………………………
Verwachtte aantal deelnemende bewoners: ……………………………………………
Hoe draagt uw activiteit bij aan de
leefbaarheid In de straat / buurt?
…………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Financiën:
Inkomsten:
1. ………………………………………… €
2. ………………………………………….€
3…………………………………………...€
4…………………………………………...€
5…………………………………………...€
6…………………………………………...€·
-------------------Totale inkomsten:

€

Uitgaven:
1. ………………………………………… €
2. ………………………………………….€
3…………………………………………...€
4…………………………………………...€
5…………………………………………...€
6…………………………………………...€·
-------------------Totale uitgaven:

€
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Zijn alle vragen ingevuld?
Stuur of mail dan het formulier naar:
Gemeente Loon op Zand
T.a.v. Samenwerkenaandewijk
M.J. Pagie mailadres r.pagie@loonopzand.nl
J. de Bekker mailadres j.debekker@loonopzand.nl
Postbus 7
5170 AA Kaatsheuvel

Kaatsheuvel, Loon op Zand, De Moer, ……………………………2018
Handtekening
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