“Ons Fonds”
Wilt u iets leuks organiseren voor uw buurt, zoals een straatfeest of buurtbarbecue? Of wilt u
samen met uw buren iets ondernemen om uw buurt mooier te maken? Bijvoorbeeld het
opknappen van een speeltuintje of plantsoen, een nieuw bankje of speeltoestel of een
gezamenlijke moestuin. Wilt u zelf de handen uit de mouw steken? Dat kan nu.
Aanvragen
Heeft u een goed idee of een plan? Vul dan dit aanvraagformulier in. Let op: de gemeente
neemt alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Kijk voor meer
informatie op: www.houten.nl/onsfonds.
Voorwaarden
 Uw activiteit levert een bijdrage aan de doelstelling van het fonds.
 Uw activiteit moet aantoonbare steun en draagkracht hebben van de buurt of straat.
 Uw activiteit is eenmalig en nog niet gestart.
 Uw activiteit mag geen privébelang of een commercieel belang hebben.
 Uw activiteit komt ten goede aan de Houtense samenleving.
 Uw activiteit wordt ondersteund door een eigen, financiële bijdrage, een
tijdsinvestering of een zelfwerkzaamheid.
 Uw activiteit mag niet leiden tot een stapeling van gemeentelijke subsidies.
Voor aanvragen die gevolgen hebben voor de openbare ruimte geldt:
 Het beheer en onderhoud maken onderdeel uit van uw idee of plan. Hierover kunt u
verdere afspraken maken met de gemeente.
Naast deze voorwaarden gelden de gemeentelijke beoordelingscriteria en
weigeringsgronden op grond van de Algemene subsidieveroderining en van de
Subsidieregeling Ons Fonds (www.houten.nl/subsidies).
Burgerservicenummer:
Voorletters:
Voornamen:
Tussenvoegsel (s)
Achternaam:
Geboortedatum:
Straatnaam:
Huisnummer:
Huisletter/huisnummertoevoeging:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Uw e-mail adres:
Rekeningnummer:

Inhoud activiteit
1. Beschrijf hier de inhoud van uw activiteit (evt bijlage ter verduidelijking meesturen)

Voldoen aan de voorwaarden
2. Is uw activiteit eenmalig?

3. Is de activiteit al gestart?

4. Hoeveel inwoners zijn nog meer betrokken bij uw activiteit?

5. Op welke manier zijn de inwoners betrokken bij uw activiteit?

6. Wat is uw eigen bijdrage aan de uitvoering van uw activiteit?

7. Waaruit bestaat de bijdrage van de buurt of straat?

Beoordelingsvragen:
a. inpasbaarheid
8. Geef aan in welke onderstaande doelstellingen van Ons Fonds uw activiteit past
(meerdere antwoorden mogelijk):
0 verbeteren van leefbaarheid in de buurt
0 bevorderen van sociale samenhang in de buurt of wijk
0 verbeteren van de leefomgeving
9. Leg uit waarom u vindt dat uw activiteit een bijdrage levert aan de doelstellingen van
Ons Fonds?

b. effect
10. Wat merkt uw buurt, wijk of de Houtense samenleving van uw activiteit?.

c. zichtbaarheid
11. Op welke wijze is uw activiteit zichtbaar voor uw buurt, wijk of de Houtense
samenleving?

12. Voor wie is uw activiteit bedoeld?

d. vernieuwing

13. Is uw activiteit voor zover u weet vernieuwend voor uw buurt, wijk of de Houtense
samenleving?

14. Wat is er vernieuwend aan uw activiteit?

Kosten en subsidie
15. Wat zijn de totale kosten van uw activiteit?

16. Welke bijdrage wilt u vanuit Ons Fonds aanvragen?

Handtekening aanvrager:

