AANVRAAGFORMULIER FINANCIËLE BIJDRAGE

Gegevens aanvrager
Naam aanvrager of organisatie:

Jose klaassen/Participienter

Woonplaats:

Voorburg

Telefoonnummer:

06-43893217

E-mailadres:

info@participienter

Datum aanvraag:

15 september 2017

Zijn er (andere) organisaties die
meehelpen bij dit initiatief?

Ik werk op dit moment samen met initiatiefnemers binnen Leidschendam-Voorburg/de gemeente en bestaande
maatschappelijke partners zoals bijvoorbeeld de Participatieraad.

Heeft u eerder een aanvraag bij
Vlietwensen gedaan? Zo ja,
voor welk initiatief?

Ja Participienter

Hierna volgt een vragenlijst. Beantwoordt u de vragen alstublieft zo volledig mogelijk. Wij baseren onze beslissing over toekenning op de informatie die wij van
u krijgen. Hoe meer informatie wij ontvangen, hoe beter wij over uw aanvraag kunnen beslissen.
Let op: Vlietwensen controleert niet of u een vergunning moet aanvragen. U kunt daarvoor contact opnemen met Gemeente Leidschendam-Voorburg.

Informatie over het initiatief
1.

Omschrijf uw initiatief.
Stuur als bijlage ook een projectplan mee.

Een burgerplatform van initiatiefnemers waarin wij ons als nieuwe maatschappelijke
partner profileren en belangen behartigen van initiatiefrijke bewoners en een
faciliterende kracht zijn voor nieuwe initiatiefnemers

2.

Waar en wanneer vindt uw initiatief plaats?
Vermeld de datum, tijd en locatie van het initiatief.

Doorlopend. Eerste 2 bijeenkomsten in oktober 2017

3.

Voor wie is het initiatief bedoeld?
Vertel iets over de doelgroep van het initiatief.

Voor alle initiatiefrijke bewoners van Leidschendam-Voorburg die met hun initiatieven
bijdragen aan de sociale cohesie en leefbaarheid binnen onze gemeente.

4.

Hoeveel mensen nemen deel aan het initiatief?
Maak een schatting van het aantal deelnemers.

Indirect waarschijnlijk min 20 personen

5.

Is het een (jaarlijks/periodiek) terugkerend initiatief?
Hoe vaak gaat u het initiatief organiseren?

Doorlopend

6.

Bent u nagegaan of er ook weerstand tegen het initiatief is?

Er is op dit moment alleen enthousiasme. Zowel vanuit de gemeente als vanuit
initiatiefnemers alsook de bestaande partijen zoals Woeij.

Financiële informatie
7.

Wat zijn de totale kosten van het initiatief in euro’s?
Stuur als bijlage ook een begroting mee.

Voorlopig alleen kosten voor de opstart.

8.

Welk bedrag vraagt u aan Vlietwensen?
Geef ook aan waarom u op dit bedrag bent uitgekomen.

900 euro, 200 voor de domeinnaam en vergoeding voor het maken van de website,
500 euro voor oprichting van de stichting en hulp van notaris bij opstellen van de
statuten en 200 euro ter ondersteuning van het faciliteren van de werkgroepen.
Totaal 900.

9.

Heeft u ook aan andere organisaties om een financiële
bijdrage gevraagd? Zo ja, geef dan aan bij welke
organisaties u een aanvraag heeft gedaan en wat de status
daarvan is (in behandeling, toegekend of afgewezen).

Op dit moment niet. Omdat het om een opstart gaat en een relatief klein bedrag.

10. Zijn er organisaties die in natura bijdragen aan het initiatief?

Woeij heeft op dit moment ruimte beschikbaarr gesteld voor 2 bijeenkomsten. In
oktober een afspraak met Middin om samenwerking te exploreren.
Buurtbewoonster overweegt om grond beschikbaar te stellen.

***
Welke bijlage(n) stuurt u mee?
- Een projectplan, waarin de inhoud en organisatie van het project beschrijft.
- Een begroting, waarin de kosten van het project worden beschreven.
- Als u ook andere organisaties om een financiële bijdrage heeft gevraagd: de stukken waaruit de status van die aanvraag blijkt.

Stuur het ingevulde formulier, met de bijlagen naar mail@vlietwensen.nl.

