
 

 
 

       
 

 
 

  
 

    
   

    
     

           
 

        
     

     
   

               
              
                 

         
     

         
 

Leidraad activiteitenplan subsidie vrijwillige inzet voor elkaar 

Naam  aanvrager:  

Naam activiteit: 

In de Nadere regel subsidie vrijwillige inzet voor elkaar wordt omschreven wat het doel is van de 
subsidieregeling, onder welke voorwaarden u subsidie kunt aanvragen, waar uw aanvraag aan 
moet voldoen en hoe deze wordt beoordeeld. Lees deze voor u uw aanvraag schrijft. Het 
activiteitenplan bestaat uit maximaal 3.000 woorden. U kunt deze leidraad gebruiken om uw 
aanvraag in te schrijven. Hieronder wordt verwezen naar de artikelen van deze nadere regel. 

U kunt aanvullende informatie meesturen in een bijlage. 
Vraagt u een subsidie aan voor: 

• Activiteit a 2, geef in uw aanvraag extra aandacht aan hoe u samenwerkt met
sociaalmakelorganisatie DOCK.

• Activiteit a 3, geef in uw aanvraag extra aandacht aan hoe u samenwerkt met U Centraal.
• Activiteit b, stuurt u dan een intentieverklaring mee zoals beschreven in artikel 6.
• Activiteit c, indien u start met een nieuw initiatief op het gebied van zelfbeheer, stuurt u een

bewijs mee dat u huurder of eigenaar bent van de gehele accommodatie.
• Activiteit d, stuurt u dan een bijlage mee waarin u aantoont dat u voldoet aan de in artikel 6

genoemde kwaliteitseisen ofwel duidelijk maakt hoe u daar naartoe gaat werken.

Deel 1. Kruis aan voor  welke  subsidiabele activiteit(en)  (zie artikel 5 a  
t/m d)  u subsidie  aanvraagt en  licht  dit  toe  aan de hand  van  punten 1  
tot  en  met  7  zoals  genoemd in  artikel 6.  

a 1: Zorg voor elkaar door  middel van het  ondersteunen van inwoners  in een 
kwetsbare situatie  waardoor zij zelfredzamer worden  of beter  kunnen  meedoen  

a  2:  Zorg  voor  elkaar  door  middel  van h et  organiseren  van buur tnetwerken  
a  3:  Zorg  voor  elkaar  door  middel  van  het  organiseren  van  wijkinformatiepunten  
b:  Het  vinden  van inwoners  die  nog  niet  zelfstandig  hun weg  weten te  vinden  in  de  

samenleving,  hen  tijdelijk  ondersteunen  en  hen  zo  nodig  verbinden aa n  een  organisatie  
uit de (aanvullende) zorg, of uit  de basiszorg of de sociale basisinfrastructuur  
(brugfunctie). 

c: Het beheren en onderhouden van een welzijnsaccommodatie in zelfbeheer.  
d:  Het  ondersteunen  van  inwoners  bij  het  verbeteren v an  hun t aal- en  digitale  

vaardigheden.  
 

Toelichting  



 
 



 

 

Deel  2.  Geef aan welke inwoners  u met de  
activiteit(en) wilt bereiken  en  licht  dit toe aan de  
hand van  punten  8  tot  en  met 10  zoals  genoemd  in  artikel  6.  

Toelichting  



 

 
 

Deel  3.  Geef aan  met wie en  hoe u  samenwerkt en  
licht  dit toe aan de  hand van punten 11 tot  en met  13  
zoals  genoemd in  artikel  6.  

Toelichting 



 

 
 

Deel  4.  Geef aan  met hoeveel vrijwilligers  u de 
activiteiten  gaat uitvoeren en  hoe u  hen  daarbij  
ondersteunt  en  licht  dit  toe  aan  de  hand  van  punten  14  tot  en  met  
16  zoals  genoemd  in  artikel  6.  

Toelichting 
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