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DE COMPLETE AANVRAAG MOET SCHRIFTELIJK EN ONDERTEKEND UITERLIJK
MAANDAG 12 NOVEMBER 2018 DOOR DE GEMEENTE ZIJN ONTVANGEN.

Aan het college van
Burgemeester en wethouders van Weert
t.a.v. afdeling OCSW
Postbus 950;
6000 AZ WEERT

AANVRAAG
SUBSIDIEVERLENING

TENDERREGELING
VRIJWILLIGERS.
ACTIVITEITEN,

THEMA SAMENWERKEN
EN VERBINDEN

Tweede tranche 2O18
A. ALGEMEEN
Naam organisatie

Inschrijvingsnummer KvK
(Kamer van Koophandel) :

Postadres (straat, postcode,
plaats) volgens inschrijving
KvK:

E-mail adres volgens
inschrijving KvK:

Bank- of gironummer
volgens inschrijving KvK:

Naam contactpersoon van
de organisatie voor
subsidies:

Telefoonnummer van deze
contactpersoon:

E-mail van deze
contactpersoon:

De gemeente Weert is verplicht om alle correspondentie over de subsidieverstrekking naar het postadres van de
organisatie te sturen dat is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

B. BESTUURSVERKLARING
De onder C genoemde bestuurders verklaren:

. Als actueel bestuurder van de vereniging te zijn ingeschreven in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel en de vereniging door onderstaande ondeftekening rechtsgeldig te
vertegenwoord igen;

. Kennis genomen van de "Algemene Subsidieverordening Weeft 2017";

. Dit formulier met bijbehorende bijlage(n) ter verkrijging van een gemeentelijke subsidie
naar waarheid te hebben ingevuld;

. Aan de daartoe bevoegde instantie alle inlichtingen te zullen verstrekken, welke benodigd zijn
voor de toepassing van de "Algemene Subsidieverordening Weert 2OL7" en de
"Tenderreqelinq Vriiwilliqersactiviteiten met het thema Samenwerken en Verbinden".

C. BESTUURSGEGEVENS
Functie Naam: Ha ndteken inq
Voorzitter:

Secreta ris

Penningmeester
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D. GEGEVENS OVER HET PROJECT
1 NAAM VAN HET PROJECT/ DE ACTIVITEIT

2 WANNEER WORDT HET PROJECT UITGEVOERD ?

3 WIE NEMEN DEEL AAN DE UITVOERING VAN HET
PROJECT ?

4 (GESCHAT) AANTAL DEELNEMERS

5 WELKE FINANCIELE BIJDRAGE VRAAGT U AAN DE
GEMEENTE WEERT?

E. BEOORDELINGSCRITERIA
1 Algemeen criterium

Het project/de activiteit moet een samenwerking zijn tussen tenminste 1 vrijwilligersorganisatie
en andere lvriiwillioers)oroanisatiefs). waarvan de hoofdaanvraoereen vriiwillioersoroanisatie
is, gevestigd in Weert die subsidie krijgt op grond van een van de bestaande gemeentelijke
regelin gen.

Kruis aan wat van toepassing is: Ja Nee
a)

b)

Het project voldoet aan de gestelde eisen

Indien ja geantwoord op de voorgaande vraag: geef aan wélke organisaties zullen deelnemen én
voeq schriftelijke bevestiqing van deze orqanisaties bij.

Na(a)m(en) van de organisatie(s), waarvan schriftelijke bevestiging is bijgevoegd:

1

2.

3.

2 Er is sprake van wederkerigheid
Het vragen en geven is wederzijds: elke partij heeft aanbod

Dit wil zeggen dat alle paftijen zelf iets inbrengen en dat de samenwerking een meerwaarde
oplevert voor alle partijen. In de projectaanvraag worden uitdrukkelijk de voordelen benoemd
die de samenwerking de verschillende partijen oplevert.

Pré: als met deze samenwerking het veelvoorkomende probleem van een tekort aan vrijwilligers
ondervangen wordt, verdient dit een extra punt.

Geef een kofte omschrijving van de inbreng van de diverse partijen én van de meerwaarde van
de samenwerking,
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3 De samenwerkins is complementair
De verschillende werkwijzen die in de samenwerkende verenigingen of organisaties gebruikt
worden, vullen elkaar aan. Men wisselt expertise uit en erkent de meerwaarde van ieders
exoertise en de meerwaarde van het delen van de kennis en de ervarino.
Noem zo concreet mogelijk welke expertise uitgewisseld wordt en wat de meerwaarde van deze
uitwisseling is.

4 De samenwerkinq is structureel
Samenwerking en communicatie hangen niet af van individuen of eenmalige initiatieven, maar
worden structureel ingebed in de cultuur van alle partijen.
Er is een open communicatiestructuur met plaats voor gelijkwaardigheid, respectvolle feedback
en de bereidheid om van elkaar te leren.
De samenwerkinq is vastqeleqd in een schriftelijke (intentie)overeenkomst.
Toon aan dat structurele samenwerking geborgd is en geef aan welke doelstellingen met de
samenwerking worden beoogd en op basis van welke uitgangspunten zal worden samengewerkt

5 Multidisciplinaire samenwerking
Het betreft een samenwerking tussen partijen uit verschillende disciplines en sectoren, waarbij
op verrassende wijze verbindingen gelegd worden tussen die verschillende sectoren.

Pré: Een samenwerking die op inventieve wijze een oplossing biedt voor een (actueel)
maatschappelijk probleem of thema verdient een extra punt.

Toon aan dat dit een samenwerking is tussen verschillende sectoren:

Voor welk actueel probleem biedt deze samenwerking een oplossing?

6 Verbinden
De samenwerking bevordert niet alleen het gevoel van verbinding tussen organisaties, maar ook
het gevoel van verbinding tussen burgers in de Weerter samenleving. Elkaar ontmoeten staat
centraal, de plannen verhogen de burgerparticipatie. Meedoen moet laagdrempelig zijn:
iedereen moet mee kunnen doen onqeacht beperkinq of handicap
Toon aan hoe met dit project meer burgers mee kunnen doen aan de activiteiten, dat meedoen
laagdrempelig is en dat belemmeringen worden weggenomen.
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7 GEZONDE BEDRIJFSVOERING
a) Er dient voldoende zekerheid te zijn dat de te subsidiëren activiteiten conform aanvraag

uitgevoerd kunnen worden. Er dient een realistische en sluitende begroting te worden
toegevoegd. Daarbij dient expliciet te worden aangegeven wat de gewenste gemeentelijke
bijdrage is.

b) Tevens gaat het om de mate van efficiënte besteding van algemene middelen. De
verhouding tussen de kosten van het project en de te verrichten werkzaamheden c.q. de te
voorziene resultaten zoals die door de aanvrager in het project zijn verwoord, zijn van
belanq. Met andere woorden: is het proiect niet te duur voor wat het oplevert?

Kruis aan wat van toepassinq is: fa Nee
a) Levert de aanvrager een eigen bijdrage in de totale begroting?

Zo ja, wat bedraagt het aandeel van de eigen bijdrage in de totale begroting
De eigen bijdrage van de aanvrager in de totale begroting bedraagt:

Kruis aan wat van toeoassinq is: Ja Nee
b) Is het dekkingsplan bij de begroting realistisch en volledig afgedekt?

Zo nee, welke van de in het dekkingsplan genoemde posten zijn nog niet toegezegd?

F. TOEVOEGEN

Deze aanvraag is pas volledig als de volgende bijlagen zijn toegevoegd:

a) de omschrijving van het project (het projectplan)

b) een realistische en sluitende begroting

c) het dekkingsplan met daarin expliciet opgenomen wat de gewenste financiéle bijdrage van de
gemeente Weert is

G. WIJ VERZOEKEN U TE DENKEN AAN

. Het beantwoorden van álle vragen op dit aanvraagformulier

. Het ondertekenen van deze aanvraag op pagina 1

. Het toevoegen van de onder F a), b) en c) genoemde bijlagen

N.B.
De aanvraag dient volledig ingevuld, ondertekend en inclusief bijbehorende bijlagen
uitcrlijk op maandag 16 april 2018 door de gemeente Weert te zijn ontvangen.
Indien dit niet het gevai is wordt deze niet in behandeling genomen.
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