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Tot slot





Doel van het Fonds 

Het ondersteunen van initiatieven van 
burgers of organisaties bij projecten die 
de sociale samenhang en de 
leefbaarheid van dorpen, wijken en 
buurten bevorderen. 



Criteria voor activiteiten 
-1

Activiteiten moeten de saamhorigheid 
versterken in Leusden.

Betreft activiteiten op gebied van welzijn, 
cultuur of sport met maatschappelijk doel:
- Bevorderen sociale samenhang
- Ondersteunen mantelzorgers

Betreft activiteiten waar niet op andere 
wijze subsidie voor wordt verkregen.



Criteria voor activiteiten 
-2

Projectplan toont overtuigend aan dat 
activiteiten aansluiten bij behoeften in 
de samenleving.

Gift uit fonds is niet structureel, 
herhalingsaanvraag: afbouw bijdrage

Niet in strijd met wet- en regelgeving.



Beoordeling aanvragen
Maandelijkse vergadering 

Kleine aanvragen per mail afhandelen

Uitnodigen aanvragers om toelichting te geven

Ondersteuning Larikslaan
- vooraf bij indienen aanvragen
- afwikkeling na beoordeling aanvragen
- PR





Ontwikkeling in aanvragen 
-1

2014 2015 2016 2017*

Totaal aantal aanvragen 54 60 74 52

Aantal toekenningen 37 40 56 40

Aantal afwijzingen 16 20 18 12

% toegekende aanvragen 69% 67% 76% 77%

Totaal aantal aanvragen €96.000 €82.60
0

€159.4001 €79.50
0

Totaal toegekend €66.000 €59.40
0

€121.000 €61.20
0

* Stand tot en met oktober

LET OP: verschil met evaluatierapport LL2, waar uitgegaan wordt van betaling!

1 Inclusief aanvraag en toekenning Stichting Opera Leusden



Ontwikkeling in aanvragen 
-2

2014 2015 2016 2017*

Meer dan 1 aanvraag zelfde 
aanvrager

1 7 6 6

Herhalingsaanvragen n.v.t. 6 12 8

% herhalingsaanvragen n.v.t. 10% 16% 15%

* Stand tot en met oktober





Aantal toekenningen naar 
bedrag

Hoogte 
toegekende 
bedrag (€)

2014 2015 2016 2017

         0 – 500 23 27 39 21

     501 – 1.000   1   4   3 10

  1.001 – 2.000   3   3   6   4

  2.001 – 4.000   3   3   1   2

  4.001 – 6.000   5   0   4   1

  6.001 – 8.000   2   0   0   0

  8.001 – 10.000   0   2   2   1

10.001 – 12.000   0   1   0   1

45.000   0   0   1   0

Totaal 37 40 56 40



Ervaringen
Ruimhartig naar de geest van het fonds

Aangepaste criteria: te vroeg voor 
signalen

Maandelijkse beoordeling geeft snellere 
afhandeling

Tevredenheid ondersteuning Larikslaan2

Ruim 3 jaar dezelfde samenstelling van 
Toetsingscommissie



Tot slot

Zegt het voort:

Bekendheid van het Fonds

Potentiële leden 
Toetsingscie
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