
Tips bij het opstellen van een aanvraag bij het Fonds Samenlevingsintiatieven 
 

Het Fonds Samenlevingsinitiatieven bestaat nu ruim twee jaar. Naar aanleiding van de ervaringen met eerdere 

ervaringen heeft de Toetsingscommissie een aantal tips geformuleerd die behulpzaam kunnen zijn bij het 

opstellen van een aanvraag. Deze tips zijn suggesties en geven geen garantie dat een aanvraag gehonoreerd 

wordt. 

o De ruimte op het aanvraagformulier is beperkt. Wanneer u een voorstel uitgebreider wilt 

toelichten, doe dit dan gerust in een begeleidende brief of projectvoorstel. 

 

o Maak de aanvraag zo concreet mogelijk. Beschrijf duidelijk wat de activiteit inhoudt en voeg 

indien mogelijk foto’s of illustraties toe. 

 

o Probeer duidelijk te maken dat uw voorstel gesteund wordt door een brede groep Leusdenaren. 

Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een handtekeningenlijst of steunverklaringen van 

verenigingen. 

 

o Indien u van plan bent om een plek in uw buurt op te knappen, neemt u dan eerst contact op met 

de Gemeente Leusden om de plannen door te spreken. Dit kan via gemeente@leusden.nl . 

Vermeld in uw bericht dat u voornemens bent een aanvraag in te dienen bij het Fonds 

Samenlevingsinitiatieven. De gemeente neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op om de 

plannen door te spreken. Na overleg en goedkeuring door de gemeente kunt u de aanvraag 

indienen met de vermelding dat het plan is goedgekeurd door de gemeente.  

 

o Het fonds financiert alleen materialen (bijvoorbeeld planten of buitenspeelgoed zoals schommels 

of wipkippen) wanneer in de aanvraag duidelijk wordt gemaakt dat deze spullen bedoeld zijn om 

gezamenlijke activiteiten te ondernemen waardoor de leefbaarheid en/of sociale samenhang 

contacten verbeterd wordt. Leg daarom zo goed mogelijk uit hoe uw activiteit hiertoe bijdraagt 

en waarom de benodigde materialen en overige kosten daarbij nodig zijn. 

 

o Hetzelfde geldt voor sportactiviteiten. In principe worden sportactiviteiten niet vergoed tenzij in 

de aanvraag duidelijk wordt gemaakt dat zij als middel dienen om de leefbaarheid en sociale 

samenhang in Leusden te bevorderen. 

 

o Indien van toepassing, vermeld in uw aanvraag wanneer u ook bij een ander fonds een bijdrage 

heeft aangevraagd, de hoogte van deze aanvraag en of deze gehonoreerd is. Hierdoor krijgt de 

Toetsingscommissie een indruk van de (financiële) haalbaarheid van het project. 

 

o Dien de aanvraag ruim op tijd in. Het vergaderschema van de Toetsingscommissie en de 

bijbehorende deadlines staan online. Regelmatig kan de Toetsingscommissie niet in 1 keer een 

besluit nemen omdat sommige zaken in de aanvraag onduidelijk zijn. Het is daarom verstandig 

om een paar maanden voor de activiteit de aanvraag in te dienen. 
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