
 
Criteria Bewonersinitiatieven Slotervaart Zuid 2020 

 
Inleiding  

Alle bewonersinitiatieven worden door de regiegroep Slotervaart Zuid beoordeeld. Deze criteria zijn door die 

regiegroep samengesteld als aanvulling op de toelichting die op pagina één van het aanvraagformulier staat. Lees 
deze dus eerst! De regiegroep vindt het belangrijk dat bewoners met elkaar in contact komen door middel van de 

aangevraagde activiteiten. Zij streven participatie na en gaan er dan ook vanuit dat uw activiteit open staat voor 
andere buurtbewoners. Leuk dat u een aanvraag wilt doen!  

 
Criteria waar een activiteit aan dient te voldoen:  

1. De activiteiten zijn voornamelijk bedoeld voor bewoners binnen de wijk Slotervaart Zuid.  

Aanvragers hebben daarvoor een inspanningsverplichting. Het doel van de activiteit staat hierbij voorop.  
Initiatieven mogen maximaal door twee personen per adres ondertekend worden. De derde ondertekenaar 

moet onafhankelijk zijn. 
2. Een activiteit heeft geen commerciële doeleinden en is niet gericht op het maken van winst.  

3. Inkomsten, zoals eigen bijdrage van de deelnemers, dienen besteed te worden aan de activiteit zelf.  

4. De activiteit is realistisch en in balans met het bestaande aanbod van activiteiten in Slotervaart Zuid.  
5. Iedereen van de (in de aanvraag) omschreven doelgroep uit Slotervaart Zuid is welkom bij de activiteit  

(rekening houdend met het maximaal aantal deelnemers).  
6. Een voorlichtingsactiviteit kan worden georganiseerd in samenwerking met bij het onderwerp  

betrokken organisaties en instanties.  
7. De aanvrager dient het formulier duidelijk leesbaar in te vullen, eventueel met bijlage, en is bij voorkeur 

woonachtig in Slotervaart Zuid. Indien de aanvrager niet in Slotervaart Zuid woonachtig is dan dienen de 

medeondertekenaars wel in de wijk woonachtig te zijn.  
8. Religieuze activiteiten zijn uitgesloten. Een religieuze activiteit is aan de orde als de eredienst  

beleden wordt en als evangelisatie een doel of een nevendoel is van de activiteit. Sociale  
activiteiten met een van oorsprong religieuze achtergrond kunnen wel gefinancierd worden als de activiteit 

openstaat voor iedereen en de activiteit een breed maatschappelijk karakter heeft.  

9. Activiteiten met een politieke agenda zijn uitgesloten. Een sociale activiteit waar politiek een rol speelt kunnen 
wel gefinancierd worden als de activiteit openstaat voor iedereen en de activiteit een breed maatschappelijk 

karakter heeft.  
10. Aanvragen vanaf € 5.000,- dienen door de regiegroep voorgelegd te worden aan een adviesgroep, bestaande 

uit afgevaardigden van alle regiegroepen in Nieuw West. Zij brengen een dwingend advies uit met betrekking 

tot de aanvraag. De adviesgroep vergadert viermaal per jaar.  
11. Tussentijdse problemen m.b.t. de aangevraagde activiteit dienen te worden doorgegeven via de mail of door 

langs te komen bij het Huis van de Wijk. 
12. Alle aanvragen van dezelfde activiteit dienen bij afhandeling van de financiën ook een verslag in te leveren 

over de activiteit, met relevante foto’s. Het verslag dient binnen 4 weken na de laatste activiteit ingeleverd te 
worden. Een format van het verslag wordt u toegezonden.  

Bij een vervolgaanvraag van dezelfde activiteit dient eerst de voorgaande aanvraag financieel afgehandeld te 

zijn en dient het verslag met relevante foto’s ingeleverd te zijn.  
13. De start van de activiteit kan uiterlijk vier weken voor de beoordeling van de Regiegroep plaatsvinden. Het 

starten van een activiteit voor de beoordelingsdatum is financieel voor eigen risico van de aanvragers.  
14. Het geld voor het bewonersinitiatief wordt alleen gegeven wanneer het plan is ingediend. Het toegekende 

geld kan niet worden gebruikt voor andere doeleinden. 

 
 

Criteria ten aanzien van de soort kosten:  
1. Vrijwilligersvergoedingen worden niet gefinancierd.  

2. Professionals kunnen alleen ingehuurd worden als het niet door vrijwilligers kan worden gedaan. Als er een 
professional wordt ingehuurd geldt een maximum tarief van € 50,- excl. btw per uur. Voorbereidingskosten, 

reiskosten en overige bijkomende kosten worden niet gefinancierd.   

3. Huur van ruimte wordt in principe niet gefinancierd tenzij er een gegronde reden is om  
de activiteit niet in het Huis van de Wijk te laten plaatsvinden.  

4. De aangevraagde bedragen zijn reëel en staan in redelijke verhouding tot de duur, het bereik  
en het te verwachten effect of resultaat van de activiteit. 

5. Voor de uitvoering van kinderactiviteiten onder de 18 jaar dient de uitvoerder een VOG te  

bezitten. Aanvragers zijn zelf verantwoordelijk voor de VOG. 
6. De begroting dient goed gespecificeerd te zijn en de bedragen genoemd in de begroting moeten 

overeenstemmen met de ingeleverde bonnen.  
  



 
REGIEGROEP SLOTERVAART ZUID 

en de subsidie bewonersinitiatieven 2020 
 

Het Stadsdeel heeft een budget beschikbaar gesteld voor activiteiten die door vrijwilligersorganisaties en 

bewoners georganiseerd worden. De activiteiten komen van bewoners zelf en er is een duidelijke vraag, probleem 
of behoefte van de bewoners. Zij hebben het idee zelf bedacht. Bewoners steken er tijd en energie in en voeren 

de regie over de voorbereiding en de uitvoering. 
 

• Heeft u een leuk idee voor uw buurt?  

• Wilt u iets doen voor uw buurt?  

• Wilt u samen met buurtbewoners een activiteit starten maar heeft u daar nog een kleine 

geldbijdrage voor nodig? 
 

Vul dan het aanvraagformulier Bewonersinitiatieven 2020 in. In Huis van de Wijk Het Anker zijn ze altijd te 

verkrijgen of download ze van de website www.huisvandewijknieuwwest.nl. Lever het formulier in bij het Huis van 
de Wijk Het Anker. Ook kunnen medewerkers werkzaam in het Huis van de Wijk u hierbij helpen. 

 
De regiegroep vergadert iedere maand en beoordeelt alle aanvragen. Regiegroepleden zijn gekozen bewoners 

uit Slotervaart Zuid die zich op deze manier inzetten voor hun wijk.  

 

Let op!:  
Aanvragen moeten uiterlijk op de dinsdag, een week voorafgaand aan de vergadering van 
de regiegroep ingeleverd zijn bij Huis van de Wijk Het Anker 

vóór 10:00 uur. 

 

 
    Vergaderdata regiegroep 2020 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

      woensdag 8 januari 

woensdag 5 februari 
woensdag 4 maart 

woensdag 8 april  
woensdag 6 mei 

woensdag 10 juni 

woensdag 8 juli (onder voorbehoud) 

woensdag 5 augustus 

woensdag 9 september 
woensdag 7 oktober 

woensdag 4 november 

      woensdag 9 december 

http://www.huisvandewijknieuwwest.nl/

