
Richtlijnen subsidie buurtgroepen per 1.1.2014 

 

Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael heeft in haar begroting geld gereserveerd om 

buurtgroepen, die zich inzetten voor de leefbaarheid en de sociale cohesie in de wijken 

Jordaan & Gouden Reael, te subsidiëren.  

 

Het bestuur heeft richtlijnen opgesteld waaraan aanvragen voor subsidie getoetst worden. 

Deze zijn; 

1. Algemeen 

a.  Doel van de activiteit valt binnen de doelstelling van het Wijkcentrum, zoals het 

versterken van de sociale cohesie tussen de bewoners van een straat of buurt. 

b.  Het initiatief komt van tenminste drie bewoners.  

c.  Het initiatief heeft geen commercieel oogmerk, maar sponsors zijn welkom. 

d.  Voor subsidie komen niet in aanmerking; politieke partijen, discriminerende groepen 

of activiteiten, commerciële instellingen of activiteiten. 

e.  De activiteit die de groep organiseert dient open te staan voor alle wijkbewoners van 

alle levenbeschouwelijke of politieke gezindte, geaardheid, afkomst dan wel herkomst en is 

gratis toegankelijk. 

f.   Gesubsidieerd worden de kosten van vergunningen en materiële facilitering van het 

initiatief (podium, licht, geluid) , voor zover redelijk 

g.  Tafels en banken en tent kunnen bij het wijkcentrum worden geleend 

h.  Bij het wijkcentrum kan er ook  gratis vergaderd worden, mits van te voren geregeld 

met een van de medewerkers  

i.  Kopieerkosten worden vergoed, kopiëren bij het wijkcentrum en deze kosten dienen in 

de aanvraag te worden opgenomen. 

j.  Bij de vergoeding van consumpties is het wijkcentrum terughoudend 

k   Doel van de nieuwe regeling is het stimuleren van nieuwe initiatieven daartoe wordt 

een reductieformule op bestaande activiteiten van buurtgroepen toegepast 

Vergoeding 

100% 1e jaar, 75% 2e jaar, 50% 3e jaar, 25% 4e jaar, beëindiging 5e jaar.  

Nieuwe initiatieven worden wel gehonoreerd  

 

2. Voor subsidie komt NIET in aanmerking 

a.  telefoonkosten boven de 12,-- 

b.  investeringen die niet aan het wijkcentrum ten goede komen 

c.  reiskosten buiten Amsterdam van meer personen dan strikt noodzakelijk, tenzij op 

aanvraag 

d .  reiskosten binnen Amsterdam, tenzij op aanvraag  

e .  juridische procedures, tenzij gevoerd door en of namens het wijkcentrum 

f .  zelf uitgeschreven kwitanties 

g .  feestjes, uitsluitend ten behoeve van de groep zelf 

h .  vergaderkosten buiten het wijkcentrum 

i.  kosten Kamer van koophandel 

j.  kosten voor versturen van acceptgiro´s voor contributies 

k  lidmaatschappen, tenzij op aanvraag 

 

 

 

 

 



3. Voor subsidie komt WEL in aanmerking 

 

a. kosten voor het oprichten van een groep 

b. activiteiten van de groep die betrekking hebben op meer personen dan de groep zelf 

c. uitbrengen van een nieuwsbrief  

d.  maken van een website 

d. postzegels 

e. kopieerkosten, op wijkcentrum gemaakt 

f. kopieerkosten niet op wijkcentrum gemaakt alleen op aanvraag 

g. attenties voor speciaal voor een activiteit uitgenodigde persoon 

 

4. De aanvraag 

De subsidie moet vooraf worden aangevraagd via het daarvoor bestemde formulier.  

Te verkrijgen bij het wijkcentrum of te downloaden via de website 

www.jordaangoudenreael.nl 

De aanvraag dient gericht te zijn aan het bestuur van het Wijkcentrum. Zij beoordelen de 

aanvraag eens per maand in de bestuursvergaderingen. 

Op de aanvraag dient vermeld te worden de naam en samenstelling van de groep, adres, 

telefoonnummer en een korte omschrijving van de  te organiseren activiteit. 

Begroting ( inkomsten en uitgaven). Bedrag van de aangevraagde subsidie. 

Ondertekening door twee leden van de groep. De ondertekenaars verklaren zich hiermee 

tevens akkoord met de richtlijnen van de subsidie. 

 

5. Toekenning en Uitbetaling 

Nadat de aanvraag is binnengekomen en beoordeeld door het bestuur volgt al dan niet de 

toekenning. Middels een brief wordt de bewonersgroep op de hoogte gebracht. 

De subsidie wordt uitbetaald op basis van de originele bonnen. Deze dienen voor 1 november 

van het betreffende jaar te worden ingediend. 

Subsidies aan stichtingen en verenigingen worden verleend op basis van hun jaar begroting. 

Van hen wordt na afloop van het jaar een jaarrekening verwacht. 

Er kan, indien nodig, een voorschot worden aangevraagd, dit kan maximaal 80% van de 

toegekende subsidie bedragen. Hiertoe dient apart een aanvraag worden ingediend. 

 

Vastgesteld in bestuursvergadering van 11.11.2013 

Treedt in werking per 1.1.2014 

 

 


