Stichting de Biezen
Stichting De Biezen wil, door middel van financiële steun aan projecten in het sociaalcultureel , het peuterspeelzaalwerk en agogisch veld een bijdrage leveren aan de samenleving.
Stichting De Biezen stelt financiële middelen beschikbaar uitsluitend voor aanvragen voor projecten
ter bevordering van het welzijn van de inwoners in de gemeente Heusden. Meer in het bijzonder richt
Stichting De Biezen zich op het financieren van plus-taken in het sociaal-cultureel veld, het peuterspeelzaalwerk en het agogische werkveld voor zover deze taken uitstijgen boven de wettelijke plicht
van de gemeente Heusden. Een voorbeeld daarvan kan zijn een project dat kinderen en jongeren
met een onderwijs- of taalachterstand ondersteunt om de eigen vaardigheden en talenten te ontwikkelen
Stichting De Biezen streeft er naar dat iedereen kan meedoen aan de samenleving en dat niemand
aan de kant hoeft te staan. Actief meedoen betekent onderdeel zijn van een groter geheel, een plek
hebben, jezelf ontwikkelen en een bijdrage leveren aan de samenleving.

■ Een aanvraag indienen
Om een aanvraag te kunnen indienen moet u als aanvrager de behoefte/noodzaak van uw project
aantonen. Daar hoort ook de wijze bij waarop de doelgroep betrokken wordt bij de ontwikkeling en/of
uitvoering. De aanvraag moet onderbouwd zijn met een plan van aanpak, een omschrijving van concrete activiteiten en op welke wijze de resultaten gemeten kunnen worden.
Aanbevolen wordt in de aanvraag duidelijk te maken of er reeds ervaring is met het aangevraagde of
een soortgelijke project en op welke wijze kennis van de doelgroep is vergaard.

■ De aanvraag
De aanvraag bestaat uit:
a. een beknopte omschrijving van het project
b. wie vraagt het aan?
o de rechtspersoon van de aanvrager (ook niet rechtspersonen kunnen een aanvraag doen)
o de doelstelling(en) van de aanvrager
o eventuele statuten toevoegen in een bijlage
c. voor wie is het project bedoeld?
o specifieke omschrijving van de doelgroep
d. kenmerken van het project
o de doelstelling(en)
o de methode(n)
o de activiteiten
o plan van aanpak
o aanvang en eindtijd
o plaats(en) van uitvoering
o de wijze waarop de resultaten gemeten worden
e. financiering
o de fase van het project waarvoor een financiële ondersteuning wordt gevraagd
o bij meerdere financiers: naam en adresgegevens.
f. referenties die benaderd kunnen worden
o is er ervaring met het project
o zijn er soortgelijke projecten
o hoe is de kennis omtrent het project vergaard.
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■ De begroting
Om de aanvraag goed te kunnen beoordelen is noodzakelijk:
o de financiële omvang van het project
o een gedetailleerde begroting
o het onderdeel waarvoor financiële ondersteuning wordt gevraagd
o de dekking van het project
o de omvang van de aanvragen bij andere financiers
o de duurzaamheid
o rekeningnummer waarop de financiële steun gestort kan worden.

■ De beoordeling
Stichting De Biezen kent een adviescommissie welke de aanvraag op bovengenoemde criteria beoordeelt.
In de beoordeling zal de adviescommissie meewegen of er een breed financieel draagvlak is en of
meerdere subsidiënten aan het project bijdragen. Zij zal vervolgens het bestuur van Stichting De
Biezen een advies geven inzake de aanvraag.
Het bestuur en de commissie komen 4 x per jaar bijeen. Uiterlijk 4 maanden na indiening van de volledige aanvraag zal de aanvrager bericht ontvangen omtrent de aanvraag.

■ Toekenning of afwijzing
De toekenning of afwijzing zal schriftelijk door Stichting De Biezen worden doorgegeven. Bij een afwijzing zal kort de reden van de afwijzing worden vermeld. Er is geen beroep mogelijk.
Bij een toekenning zullen de voorwaarden worden vermeld evenals de perioden waarbinnen de verantwoording(en) ontvangen moeten zijn.
Bij een toekenning zal Stichting De Biezen, indien gevraagd, overheden en/of overheidsorganen informatie verstrekken omtrent de omvang van de financiële toekenning.

■ Indienen
De aanvraag moet zo volledig mogelijk worden ingediend bij het bestuur van de stichting De Biezen.
De stichting De Biezen zal de aanvraag strikt vertrouwelijk behandelen en bij een afwijzing worden
de documenten vernietigd. Bij een toewijzing zullen de documenten worden bewaard totdat de verantwoording correct heeft plaatsgevonden. Na een bewaarperiode van 1 jaar na afwikkeling zullen
de documenten worden vernietigd.
Het indienen van financieringsaanvragen kan plaatsvinden per brief of per mail aan het secretariaat
van Stichting De Biezen:
Stichting De Biezen
Mr. Van Coothstraat 26
5141 ES Waalwijk
⌨ vanloon-c@home.nl
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