Formulier
Voorstellen Fonds Wijken en Kernen 2007
1) Naam voorstel:*

2) Datum van indiening voorstel:*

3)Contactpersoon: (naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres).*

4) Plaatsvervangend contactpersoon:(naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres).*

5) Deelnemende organisaties:
(welke organisaties zijn eventueel betrokken bij de opzet en/of uitvoering van dit voorstel).

6) Aanleiding voorstel: (antwoord op de vraag waarom dit voorstel van belang is).
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7) Doelstelling en resultaat voorstel:
(u dient aan te geven waarom dit voorstel een impuls is voor de leefbaarheid in uw wijk of kern).*

8) Doelgroep en bestemming:
(voor wie is het voorstel bestemd en om welke wijk of kern gaat het).*

9) Draagvlak:

(u dient duidelijk te maken dat het merendeel van de omwonenden, die in de wijk
wonen waarvoor het voorstel bedoeld is, zich kan vinden in het voorstel, bijv. door het opsturen van
een handtekeningenlijst).*

10) Uitvoering voorstel: (welke concrete activiteiten en onderdelen kunnen benoemd worden).

11) Uitvoerders:

(benoem per activiteit of onderdeel wie of welke organisatie verantwoordelijk is
voor de uitvoering. Eigen initiatief en zelfwerkzaamheid is één van de selectiecriteria van het Fonds).*

12) Planning: (begintijd en eindtijd van de activiteit).
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13) Doorlooptijd: (geef per activiteit aan hoeveel tijd hieraan besteed zal worden).

14) Communicatie over het voorstel: (op welke wijze wordt gecommuniceerd over de uitvoering van het voorstel. Bijvoorbeeld: een kort verslag, foto’s of een uitnodiging bij start of einde van de
activiteit).*

15) Begroting/ Kosten:

(geef aan wat de totale kosten voor het voorstel zijn en splits deze zo
mogelijk uit naar activiteit en onderdeel. Kunt u zelf aangeven welke impuls u uit het fonds zou willen
ontvangen?).*

16) Beheerslasten of onderhoudskosten:

(Het Fonds kan slechts éénmalig een impuls geven. Daarom mag de activiteit geen terugkerende kosten hebben, tenzij u hiervoor een andere oplossing heeft gevonden. Wilt u aangeven of er terugkerende kosten zijn en zo ja: hoe deze kosten betaald
zullen worden).*

17) Medefinanciers:

(welke organisaties dragen financieel bij aan het voorstel, geef ook aan om
welk bedrag het gaat en of dit toegezegd is).

http://www.nieuwemeer.info

pag. 3 van 4

18) Aanvraag gemeente:
(geef aan welk bedrag u wilt ontvangen van de gemeente om dit voorstel uit te kunnen voeren).*

19) Benodigdheden:
(geef aan wat u verder van de gemeente verwacht, los van de financiële bijdrage).

20) Bijlagen: (geef aan welke bijlagen u toevoegt aan deze hand-out).

* Deze velden dienen verplicht ingevuld te worden. Indien één van deze velden niet ingevuld
is, wordt uw voorstel niet in behandeling genomen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met het Fonds Wijken en Kernen, telefoonnummer:
023 – 567 6819
U kunt het formulier per e-mail opsturen naar: FondsWijkenenKernen@haarlemmermeer.nl
Of u kunt het formulier per post sturen naar:

Gemeente Haarlemmermeer
Fonds Wijken en Kernen
Postbus 250, R-100
2130 AG Hoofddorp
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