Aanvragen maken meer kans om
te worden toegekend als ze voldoen
aan de volgende toetsingscriteria:

De subsidie wordt geweigerd voor
activiteiten die:
•

•

•
•
•
•

•
•
•

•

•

Bijdrage sociale leefbaarheid van een
buurt of dorp en verbondenheid
tussen mensen;
draagvlak voor de aanvraag in het
betrokken gebied;
bijdrage aan een voortdurende situatie;
bijdrage aan samenwerking tussen
mensen of organisaties;
verbetering van de kansen van
mensen met een minder kansrijke
positie in de samenleving;
positief resultaat voor natuur
en milieu;
de mate waarin de activiteit
vernieuwend is;
de mate waarin de initiatiefnemers
actief bijdragen aan de uitvoering van
de activiteit;
de mate waarin de aanvraag ruimte
laat voor andere initiatieven binnen het
beschikbare subsidiebudget;
de mate waarin gebruik wordt gemaakt
van andere ﬁnancieringsbronnen
(coﬁnanciering).

•

al gestart zijn voordat de subsidie is
aangevraagd;
gericht zijn op het maken van
particuliere- of ondernemingswinst;
al onder een andere gemeentelijke
subsidieregeling vallen;
voor de activiteit reeds eerder een
gemeentelijke subsidie is verstrekt;
waarschijnlijk leiden tot meer onderhoudskosten voor de gemeente;
grotendeels bestaan uit het organiseren van een feestje;
(grotendeels) bestaan uit het schrijven
of uitgeven van een boek;
(grotendeels) bestaat uit het plaatsen
van een standbeeld of gedenkplaat;
(grotendeels) bestaan uit de aankoop
van een gebouw of een perceel grond;
(grotendeels) bestaat uit normaal
gemeentelijk beheer en onderhoud;
geen aantoonbaar maatschappelijk,
sociaal, leefbaarheidsrendement
hebben;
niet voorzien zijn van een deugdelijke
en haalbare begroting.
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Het Fon ds

Kan jouw idee of project
wel wat ﬁnanciële steun
gebruiken?

September

De Subsidieregeling ‘Het Fonds 2018 - 2021’ is altijd leidend. Deze kunt u vinden op
de website www.ooststellingwerf.nl/fonds.
Hier kunt u tevens alle informatie over Het Fonds vinden.

Hoe werkt het?

September

Oktober

Startbijeenkomst Het subsidietraject kent veel
verschillende stappen en voorwaarden. Laat je hier
niet door afschrikken. We helpen je graag verder.
Op woensdag 26 september is er van 19.30 tot 21.30
een startbijeenkomst in het gemeentehuis.
Hier wordt de subsidieregeling uitgelegd.
Kom langs om de kansen voor het opzetten van
een project te bespreken en vragen te stellen.
Inloopbijeenkomst Er zijn vier inloopspreekuren voor
vragen. Op vrijdag 28 september (14.00 - 18.00),
donderdag 4 oktober (16.00 - 19.30), donderdag
18 oktober (16.00 - 19.30) en vrijdag 19 oktober
(14.00 - 18.00) worden al je vragen beantwoord in het
gemeentehuis. Je hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Het Fonds
Kinderen laten kennismaken met het boerderijleven, het opzetten van een Alzheimercafé, of de aanschaf van materialen voor een zonneboot voor de Young Solar Challenge.
Zomaar enkele voorbeelden van de vele projecten die gesteund werden met subsidie
van Het Fonds.

Pitchmoment Het pitchmoment is op 11 oktober.

Ook dit jaar wil de gemeente goede ideeën
en initiatieven verder helpen. Iets voor
jouw plan? Om juridische redenen mogen
alleen rechtspersonen een aanvraag
indienen. Je kunt dus alleen als vereniging
of stichting een aanvraag doen.

Vernieuwende ideeën die positief bijdragen
aan de leefbaarheid, natuur & milieu hebben
een streepje voor. Net als initiatieven met
een sociaal doel en projecten waarmee de
samenwerking tussen mensen in de straat,
buurt of het dorp gestimuleerd wordt.

Aanvraag indienen Op de website
www.ooststellingwerf.nl/fonds kun je een aanvraagformulier invullen. Daarop beschrijf je onder andere
je idee of project. Op deze site vind je ook alle
informatie over Het Fonds. Waar je aanvraag aan
moet voldoen, de criteria; noem maar op. Denk om
de inschrijftermijn: van 8 tot en met 26 oktober kun
je een aanvraag doen.

Anders dan andere jaren
Dit jaar maken zowel kleine als grote
projecten evenveel kans. Klein is tot en met
een bedrag van € 10.000, groot tussen de
€ 10.001 en € 25.000. Er is € 70.000 voor
kleine- en € 150.829 voor grote beschikbaar. Er is ook geen publieksjury meer;
een onafhankelijke commissie beoordeelt
de projecten. Die commissie adviseert het
college, dat uiteindelijk besluit.

Tot slot wordt dit jaar de pitch geïntroduceerd. Je kunt je idee presenteren en de
adviescommissie kan vragen stellen.
Zo kun je nog tips krijgen om je idee aan
te scherpen. Dit is overigens niet verplicht.
Het pitchmoment is op 11 oktober.
Hiervoor kan je je voor 4 oktober
aanmelden bij Jaimy Pijnacker:
j.pijnacker@ooststellingwerf.nl
of (0516) 56 63 31.

Hulp nodig?
Heb je nog hulp nodig? Bijvoorbeeld bij het invullen
van het vragenformulier? Neem dan contact op met
Jaimy Pijnacker: j.pijnacker@ooststellingwerf.nl of
(0516) 56 63 31.

Succes met de aanmelding en wellicht wordt jouw idee werkelijkheid
met een bijdrage van Het Fonds!

