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Informatie over subsidiemogelijkheden
voor bewoners van Het Dorp
Stichting Vrienden van Het Dorp werd in januari 1963 opgericht en bestaat dus al
ruim 50 jaar. Deze beheert een fonds dat in de loop der jaren uit talrijke bijdragen
van vele “Vrienden van Het Dorp” een kapitaal heeft opgebouwd. Daaruit worden
vele zaken betaald die niet kunnen worden gefinancierd vanuit de Wet Langdurige
Zorg (WLZ) of andere sociale wetten.

De Stichting geeft met name financiële
steun aan projecten die van belang zijn
voor bewoners van Het Dorp.
Subsidies van de Stichting kunnen
zowel individueel als groepsgericht zijn:
◆ 	Individuele bewoners die om welke
reden dan ook geen beroep kunnen
doen op de sociale wetgeving.
◆

	Activiteiten in Het Dorp zoals dagtochten, clubs en verenigingen

Individuele subsidieaanvragen

Het merendeel van de aanvragen
die de Stichting jaarlijks ontvangt is
afkomstig van individuele bewoners
van Het Dorp. Financiële steun kan
worden aangevraagd voor alle zaken
die samenhangen met wonen en leven
in Het Dorp. Daarbij kan bijvoorbeeld
gedacht worden aan de kosten van
inrichting van de woning of noodzakelijke vervanging van meubilair. Maar ook
kosten van aanschaf van een computer, een studie of een cursus kunnen,
onder voorwaarden, in aanmerking
voor subsidie komen.Voor de (meer-)
kosten van een vakantie kan eveneens
een tegemoetkoming worden aangevraagd. De genoemde mogelijkheden
zijn slechts voorbeelden; deze lijst is
zeker niet compleet.
In haar subsidiebeleid heeft de Stichting rondom een aantal veel voorkomende aanvragen regels vastgesteld.
Een overzicht:

Vakantie en recreatie
Recreatieve activiteiten, ontspanning en vakantie beschouwt Stichting Vrienden
van Het Dorp als waardevolle zaken die mede het dagelijks leven kleur geven.
In het verleden heeft de Stichting op dit gebied veel activiteiten ondersteund en
ook in de toekomst blijft dit een belangrijk aandachtspunt in het subsidiebeleid.

Vakantie

Voor de (meer-)kosten van vakanties
kan een bewoner eens per jaar subsidie
aanvragen. De bijdrage van de Stichting
bedraagt maximaal € 400 per jaar voor
een vakantie is het ook mogelijk een
bijdrage voor twee jaar ineens aan te
vragen. De maximale bijdrage is dan
€ 800*.

Dagtochten

Al heel veel jaren worden er dagtochten
georganiseerd naar uiteenlopende bestemmingen ten behoeve van bewoners
van Het Dorp. Een stedentrip, een bezoek
aan een museum of tentoonstelling, een
dag naar strand en zee, allemaal bedoeld
om even de dagelijkse sleur achter je te
laten en nieuwe energie op te doen!
Deze dagtochten worden georganiseerd
vanuit de werkgroep recreatie Het Dorp
die in de uitvoering een beroep doet op
enkele enthousiaste en ervaren vrijwilligers.
Eigen ideeën en wensen van bewoners ten
aanzien van de bestemming en invulling
van de dagtochten wordt erg op prijs

* Een bijdrage voor twee jaar geldt altijd voor
het jaar waarin deze wordt aangevraagd en het
jaar daarop; het is niet mogelijk een bijdrage
aan te vragen voor een reeds afgelopen jaar)
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gesteld en zoveel mogelijk gerealiseerd.
Stichting Vrienden van Het Dorp stelt
jaarlijks een forse subsidie beschikbaar
om deze dagtochten financieel mogelijk
te maken. De eigen bijdrage van bewoners kan op deze manier laag blijven,
zodat de financiën geen belemmering
voor deelname hoeven te zijn.
De werkgroep recreatie Het Dorp is verantwoordelijk voor de besteding van de
door de Stichting beschikbaar gestelde
subsidies. Daarbij zullen onder meer
onderstaande uitgangspunten gehanteerd worden:
	Per bewoner geldt een eigen bijdrage
van € 15 per dagtocht. Vervoerskosten
worden vergoed voor zover ze reëel
worden geacht*
◆ 	In principe kan het aantal begeleiders
niet meer zijn dan het aantal bewoners
◆

Bewoners betalen de eigen bijdragen
rechtstreeks aan de werkgroep recreatie
en deze zorgt voor de afrekening met
Stichting Vrienden.

* Binnen de regio waarin de Regiotaxi rijdt
kunnen bewoners van deze voorziening
gebruik maken; deze kosten komen niet voor
vergoeding in aanmerking.
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Internet en telefonie
Bijdrage in kosten cultuur en
ontspanning

Stichting Vrienden wil de deelname
van bewoners aan activiteiten op het
gebied van cultuur en ontspanning
stimuleren en kent op dat gebied al
heel lang een eigen beleid. Bewoners
kunnen jaarlijks een bijdrage krijgen in
de kosten van cultuur en ontspanning.
Daarbij kan gedacht worden aan de
entreeprijs voor de dierentuin (Burgers
Zoo), schouwburg, bioscoop, museum,
maar ook bijvoorbeeld een bezoek aan
een sauna. Vanaf 2014 is die bijdrage
vastgesteld op maximaal € 75 per
bewo- ner per jaar. De regeling wordt
uitgevoerd door het Secretariaat Het
Dorp en werkt als volgt:

	Stichting Vrienden betaalt 50%
(de helft dus) van de entreekosten
van de bewoner (niet van een
eventuele begeleider)
◆ 	Tegen inlevering van het originele
entreekaartje kan een bewoner
bij het Secretariaat deze bijdrage
declareren, tot het genoemde
maximum van € 75 per jaar.
◆ 	Het Secretariaat Het Dorp houdt
per bewoner bij hoeveel er gedeclareerd is.
◆

Bewoners van Het Dorp kunnen aanspraak maken op een maandelijkse vergoeding
van € 10 in de kosten van internet. Voor de kosten van telefonie kan een bijdrage
van € 20 per maand worden verstrekt.
Beide vergoedingen worden per maand uitbetaald door de financiële administratie
van Siza. Deze vergoedingen hoeven slechts eenmaal te worden aangevraagd via
een speciaal formulier. Bewoners die deze vergoeding nog niet ontvangen kunnen
via de website van de Stichting online een aanvraag indienen
(zie bij: aanvraagprocedure)

In onderstaand schema staan de verschillende bijdragen
overzichtelijk weergegeven:
De bijdrage mag ook gebruikt worden
voor bijvoorbeeld de aanschaf van
een seizoenskaart van de favoriete
sportclub.

Soort voorziening / activiteit

Bedrag

Kosten wonen in Het Dorp (o.m. vervanging meubilair)
Vergoeding wordt een keer per 3 jaar verstrekt

€ 375

Recreatieve activiteiten (o.a. vakantie)

Woninginrichting
Een bijdrage is mogelijk voor de inrichting van de woning en/of vervanging
van meubilair. De maximale bijdrage is
€ 375 en kan slechts één keer per 3 jaar
aangevraagd worden.
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Studie /persoonlijke ontwikkeling

Voor de ontwikkeling/ontplooiing
van een individuele bewoner kan een
bijdrage worden aangevraagd. Daarbij
kan bijvoorbeeld gedacht worden aan
studiekosten en/of leermaterialen.
Voor deze vragen geldt geen vaste
bijdrage; iedere aanvraag wordt door
de werkcommissie beoordeeld en
bijhonorering van de vraag wordt de
hoogte van de subsidie vastgesteld.
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Per jaar

€ 400

Voor 2 jaar

€ 800

Bijdrage kosten cultuur en ontspanning per jaar

€75

Bijdrage kosten internet per bewoner per maand

€ 10

Bijdrage kosten telefonie per bewoner per maand

€ 20

Vanzelfsprekend kunnen er ook aanvragen worden ingediend voor
andere zaken dan genoemd in dit overzicht. Hiervoor gelden geen
standaardbijdragen; deze worden steeds apart beoordeeld.
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Criteria voor toekenning

Stichting Vrienden hanteert bij de
toekenning van subsidie een aantal
criteria. De belangrijkste zijn:
De bewoner heeft zelf geen of
onvoldoende financiële middelen om
de gevraagde voorziening te betalen.
Een eventuele subsidie is altijd een
aanvulling op de eigen bijdrage van
de aanvrager.
Aanvragen voor reeds aangeschafte
goederen of voor reeds aangegane
verplichtingen kunnen niet in
behandeling worden genomen.
Bij aanvragen voor grotere bedragen
behoudt Stichting Vrienden zich het
recht voor om een inkomensonderzoek
te laten in stellen.

Aanvraagprocedure

Het indienen van een subsidieaanvraag
kan eenvoudig online via de website
www.vriendenvanhetdorp.nl. Onder het
tabblad ‘aanvraagprocedure’ staan drie
formulieren, te weten
◆

◆

	Aanvraagformulier algemeen,
bedoeld voor het aanvragen van
een eenmalige bijdrage voor een
bewoner
	Aanvraagformulier kabel/internet/
telefonie, bedoeld voor het
aanvragen van de maandelijkse
bijdrage in de kosten van internet/
telefoon.

◆

Stichting Vrienden behoudt zich het
recht voor om indien nodig afstemming
plaats te laten vinden met andere
fondsen.
Stichting Vrienden behoudt zich het
recht voor om bij de beoordeling van
subsidie- aanvragen advies in te winnen
bij c.q. te overleggen met de afdeling
maatschappelijk werk en/of de afd.
fondsenwerving van Siza.


Aanvraagformulier
groepsaanvraag
bedoeld voor een locatie van Het
Dorp, bijvoorbeeld een straat of
een activiteitencentrum. Hierop
moet duidelijk zijn omschreven wat
het doel is van de aanvraag, welke
kosten ermee gemoeid zijn, wat de
eigen bijdrage is en welk bedrag
aan Stichting Vrienden van Het Dorp
wordt gevraagd

Alle drie genoemde formulieren kunnen
geheel online ingevuld en verzonden
worden. Bijlagen ter ondersteuning
van de aanvraag kunnen geupload en
meegezonden worden.
Indien u niet beschikt over een internetverbinding, zijn de formulieren vanzelfsprekend ook op papier verkrijgbaar bij
het secretariaat van Het Dorp ) Hengemunde 2. Deze aanvragen kunnen per
post gestuurd worden naar
St. Vrienden van Het Dorp,
Postbus 532, 6800 AM Arnhem

De werkcommissie van Stichting
Vrienden van Het Dorp is namens het
bestuur belast met de beoordeling
van de aanvragen. Deze commissie
vergadert gemiddeld eens in de zes
weken.
De aanvrager wordt altijd schriftelijk of
per e/mail geïnformeerd over
toekenning of afwijzing van de
aanvraag. Toegekende subsidies
blijven maximaal één jaar gereserveerd,
gerekend vanaf de datum
van de toekenningsbrief.
Toegekende bijdragen worden pas
uitbetaald na ontvangst van daartoe
strekkende betalingsbewijzen; deze
staan vermeld in de toekenningsbrief.
Deze bewijsstukken moeten worden
gestuurd per e-mail mag ook naar het
secretariaat van de werkcommissie van
Stichting Vrienden van Het Dorp.

Stichting Vrienden behoudt zich
het recht voor om af te wijken van
genoemde criteria en bedragen.
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Adressen

Stichting Vrienden van Het Dorp
Postbus 532
6800 AM Arnhem

E-mail
vriendenvanhetdorp@siza.nl
www.vriendenvanhetdorp.nl

Secretariaat van de werkcommissie
p/a Centraal Bureau Siza
Tel. 088 - 3779006

Druk: april 2016
Deze folder is ook te downloaden via de website,
of verkrijgbaar bij het secretariaat van Het Dorp.
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