VOORWAARDEN WOV BUURTFONDS
WOV Buurtfonds Vinkhuizen
Met het WOV Buurtfonds helpen wij om uw goede idee voor Vinkhuizen uit
te voeren. Heeft u een goed idee voor de buurt? Vraag het Buurtfonds aan!
Het buurtfonds ondersteunt initiatieven voor en door bewoners. Het gaat
om maatschappelijke projecten waar de bewoners of organisaties in
Vinkhuizen mee geholpen worden.

Wat is er aan te vragen?
In het WOV buurtfonds is er geld beschikbaar voor leuke, inspirerende en originele
initiatieven/projecten die de leefbaarheid verbeteren in Vinkhuizen. Per aanvraag is er een bedrag
van maximaal € 500,00 beschikbaar.

Wanneer kan er worden aangevraagd?
In 2019 kan er elk moment worden aangevraagd. In totaal is er € 5.000 beschikbaar. Zodra dit is
vergeven zullen wij hier melding van maken.

Wie kan aanvragen?
Alle inwoners van en organisaties in Vinkhuizen kunnen een aanvraag doen. Het buurtfonds is
bedoeld om nieuwe initiatieven op gang te helpen of bestaande initiatieven een nieuwe impuls te
geven. Uit de aanvraag blijkt duidelijk waarvoor de bijdrage bedoeld is.

Dit zijn de voorwaarden voor het aanvragen van het Buurtfonds:
•

Per aanvraag is maximaal € 500,00 beschikbaar.

•

Het project kan niet uit reguliere middelen worden gefinancierd.

•

Het project betreft niet een structurele financiering.

•

De activiteit moet plaats vinden in Vinkhuizen en is voor een grote groep bewoners openbaar
toegankelijk.

•

Het project brengt bewoners samen en bevordert ontmoeting en verbinding in Vinkhuizen
en/of draagt bij aan verbetering van de buurt.

•

De aanvrager van het project trekt zelf het project. Wijkoverleg Vinkhuizen kan daarbij
ondersteunen met advies.

•

Het project heeft geen overwegend commercieel belang. Initiatieven mogen afkomstig zijn
van ondernemers, maar hierbij moet zeer duidelijk zijn dat het resultaat ten goede komt van
de inwoners van Vinkhuizen.

•

De projecten en initiatiefnemers mogen gefotografeerd worden en er mag transparant over
gepubliceerd worden op de wijkwebsite www.vinkhuizen.nl. Ook kan er
projectverantwoording gevraagd worden in het kader van de ALV.

•

Bij toekenning wordt 70% van het aangevraagde budget direct uitbetaald. De resterende
30% wordt uitbetaald. zodra er een verslag met foto van de activiteit ontvangen is.

Dit valt niet onder het Buurtfonds
•

Aanvragen met alleen vergoeding van uren.

•

Eten en drinken, zoals bijvoorbeeld barbecues of borrels.

•

Nieuwe materialen, zoals microfoons, gereedschap, televisies en dergelijke. Of vervanging
van kapotte materialen.

•

Inrichtingskosten van een ruimte, bijvoorbeeld een bank of kast.

•

Projecten die al gestart zijn.

•

Langdurige cursussen, workshops of regelmatig terugkerende bijeenkomsten.

•

Er wordt geen bedrag toegewezen als er een alternatief is dat zonder noemenswaardige
meerkosten kan worden ingezet. Bijvoorbeeld: een eigen website voor een buurt zal worden
afgewezen, omdat er in de wijk als een wijkwebsite bestaat die door iedere buurt gebruikt
kan worden.

Wie beslist?
Het WOV beslist over de aanvragen die worden gedaan voor het buurtfonds. Het besluit tot
toekenning wordt bevestigd via de mail.

Hoe doe je een aanvraag voor het Buurtfonds?
•
•

•
•
•
•

Je kunt een mail sturen naar info@vinkhuizen.nl.
In de mail dienen de volgende zaken te worden genoemd: naam van het project, looptijd van
het project, reden van de subsidieaanvraag, hoogte van de subsidieaanvraag, doelgroep,
aantal verwachte bezoekers, waar draagt het project aan bij.
Je bent bereid om op verzoek je resultaten te delen. Het WOV zal je vooraf vragen wat het
beoogde resultaat is en tussentijds/achteraf vragen of dat is gelukt.
Je bent bereid om actief je initiatief te promoten.
Je geeft een bankrekeningnummer door om het geld op over te maken. We kunnen ook
facturen rechtstreeks vergoeden aan de leverancier van de dienst of het product.
Het is niet nodig om een volledig verslag/verantwoording in te leveren. Wel vragen je om
bonnen/facturen tenminste één jaar te bewaren. Zo nodig kunnen deze opgevraagd worden.
Ons boekjaar is een kalenderjaar.

