Was- wordt lijst gewijzigde Criteria Fonds Samenlevingsinitiatieven 2019 t.o.v. 2017
criteria
1.

2.
3.

2017 (was)
a. Alleen inwoners van Leusden en organisaties die gevestigd of
werkzaam zijn in de gemeente Leusden kunnen in aanmerking komen.
Het gaat om een publiek, openbaar initiatief zonder commercieel of
particulier belang.
b. Het project moet doelmatig en doeltreffend uitgevoerd worden. Dit
moet blijken uit een vooraf ingediend projectplan en -begroting en
wordt door de toetsingscommissie beoordeeld.
c. Externe medefinanciering bij aanvragen boven de € 1000 is een
voorwaarde en is vooraf geregeld. De financiële bijdrage uit het fonds
bedraagt maximaal 50% van de activiteitenkosten tot een maximum van
€ 10.000. Bij uitzondering kan van dit maximum worden afgeweken.
Bijvoorbeeld als er sprake is van een samenlevingsinitiatief met een
zeer groot bereik van Leusdense inwoners en/of er in het lopende jaar
voldoende budget resteert voor andere initiatieven.
d. Bij een herhalingsaanvraag bedraagt de financiële bijdrage in het
tweede jaar maximaal 40% en het derde jaar 25%. In het vierde jaar
moet de activiteit financieel op eigen benen staan.
e. Externe financiering is een gegeven. Met betrekking tot de bijdrage
van deelnemers moet het gaan om een realistisch aantal deelnemers. Het
eigen vermogen wordt als externe medefinanciering aangemerkt.

4.

f. Voor kleine aanvragen tot € 1.000 wordt een uitzondering gemaakt en
geen externe financiering als voorwaarde gesteld. Als de activiteit
succesvol is, kan bij een aanvraag in de daaropvolgende jaren de
financiering herhaald worden

5.

g. Het moet gaan om sociale activiteiten met als primaire doel dat de
saamhorigheid in Leusden versterkt wordt. Iedereen kan naar eigen
kunnen meedoen, inwoners van Leusden raken meer betrokken bij

2019 (wordt)
a. Alleen inwoners van Leusden en organisaties die gevestigd of werkzaam
zijn in de gemeente Leusden kunnen in aanmerking komen. Het gaat om
een publiek, openbaar initiatief zonder commercieel of particulier belang.
b. Het project moet doelmatig en doeltreffend uitgevoerd worden. Dit
moet blijken uit een vooraf ingediend projectplan en -begroting en wordt
door de toetsingscommissie beoordeeld
c. Externe medefinanciering bij aanvragen boven de € 1.000 is een
voorwaarde en is vooraf geregeld. De financiële bijdrage uit het fonds
bedraagt maximaal 50% van de activiteitenkosten tot een maximum van €
10.000 per aanvraag. Een activiteit kan bestaan uit verschillende
onderdelen met verschillende uitvoerders en kan ingezet worden voor
verschillende doelstellingen. Echter de totale financiële bijdrage uit het
Fonds Samenlevingsinitiatieven is nooit meer dan € 10.000 per activiteit.
d. Als uit een evaluatie blijkt dat de activiteit van belang is voor Leusden,
kan bij een aanvraag in de daaropvolgende jaren de financiering herhaald
worden.
Dat blijkt uit de mate waarin:
1) de activiteit extern gefinancierd wordt (minimaal 50%)
2) de activiteit een groot en/of specifiek aantal bezoekers of deelnemers
genereert
3) de activiteit aanvullend is op het bestaande aanbod en/of samengewerkt
wordt met andere Leusdense organisaties.
Herhalingsaanvragen worden getoetst aan de bovenstaande punten.
e. Externe financiering is een gegeven. Met betrekking tot de bijdrage van
deelnemers moet het gaan om een realistisch aantal deelnemers. Het eigen
vermogen wordt als externe medefinanciering aangemerkt.
f. Voor kleine aanvragen tot € 1.000 wordt een uitzondering gemaakt en
geen externe financiering als voorwaarde gesteld. Bij een aanvraag kan in
de daaropvolgende jaren ook de financiering herhaald worden. Zaken die
voor privé aangelegenheden worden gebruikt, komen niet voor
financiering in aanmerking.
g. Activiteiten worden ingezet om onderstaande twee doelen te bereiken:
1.Primaire doel is de saamhorigheid in Leusden versterken. Iedereen kan
naar eigen kunnen meedoen, inwoners van Leusden raken meer betrokken

elkaar en leren elkaar beter kennen. In aanmerking komen welzijns-,
culturele of sportieve activiteiten met een maatschappelijk doel als
uitgangspunt. Dan gaat het om het bevorderen van de sociale
samenhang en de leefbaarheid en het ondersteunen/waarderen van
mantelzorgers in Leusden. Zaken die voor privé aangelegenheden
worden gebruikt, komen niet voor financiering in aanmerking.

6.
7.

h. Het project moet passen binnen wet- en regelgeving.
i. Aanvrager toont in het projectplan op overtuigende wijze aan dat
activiteiten aansluiten bij de behoeften in de samenleving.

bij elkaar en leren elkaar beter kennen. Het gaat om welzijns-, culturele of
sportieve activiteiten met een maatschappelijk doel als uitgangspunt. Dan
gaat het om het bevorderen van de sociale samenhang en de leefbaarheid
en het ondersteunen/waarderen van mantelzorgers in Leusden.
2. Primaire doel is Leusden leuker en bruisender te maken. Het gaat om
inzet van extra culturele of sportieve activiteiten die bijdragen aan een
aantrekkelijk Leusden georganiseerd door en voor Leusdense inwoners.
De activiteiten worden voor een substantieel deel door Leusdense
inwoners/ organisaties uitgevoerd.
h. Het project moet passen binnen wet- en regelgeving.
i. Aanvrager toont in het projectplan op overtuigende wijze aan dat
activiteiten aansluiten bij de behoeften in de Leusdense samenleving en
samenwerking met andere lokale organisaties is een pré.

