TOELICHTING BIJ AANVRAAGFORMULIER BIJDRAGE ACTIVITEIT LEEFBAARHEID
Stichting Strijp Binnen De Ring zet zich in om leefbaarheid in straten en buurten te
bevorderen. Initiatieven van bewoners ten goede van die leefbaarheid zijn belangrijk en
komen in aanmerking voor subsidie.
De Stichting Strijp Binnen De Ring mag alleen subsidies toekennen aan de volgende buurten:
• Philipsdorp (code 612)
• Schouwbroek (code 614)
• Het Schoot (code 615)
De begrenzing van deze wijken treft u onder deze toelichting aan!
Zie ook de link op onze website http://www.strijpbinnendering.nl, tab “onze Wijk” sub tab
“Strijp in cijfers” (https://eindhoven.incijfers.nl/jive).
U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten en/of voorzieningen die het behoud en de
verbetering van de leefbaarheid in uw wijk, buurt of straat als doel hebben en bevorderlijk
zijn voor de sociale samenhang:
1. Evenementen (straatspeeldag/autovrije zondag, straatfeest etc.).
2. Activiteiten ter verbetering van de leefbaarheid in de breedste zin van het woord.
3. Voorzieningen die een blijvend karakter hebben voor straat, buurt of wijk.
4. Bijeenkomsten t.b.v. deskundigheidsbevordering en/of informatie-uitwisseling.
In uw aanvraag moet duidelijke informatie staan:
- Over het doel van de activiteit en de zaken waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
Consumpties, zoals dranken en eetwaren worden niet gesubsidieerd.
- De activiteit moet in een van bovenstaande wijken of buurten plaatsvinden en
toegankelijk zijn voor alle bewoners.
UITLEEN
Onze stichting beschikt ondertussen over een aantal spullen die voor evenementen
geleend kunnen worden. De lijst met spullen en de uitleenovereenkomst vindt u op onze
website http://www.strijpbinnendering.nl , onder het hoofdstuk “Meedoen”.
(http://strijpbinnendering.nl/downloads/Lijst-Uitleen.pdf). Kijk a.u.b. eerst naar deze
lijst voordat u het aanvraagformulier invult!
De e-mailadressen van de personen waar betreffende spullen gereserveerd kunnen worden
staan ook op deze lijst!
Digitaal-aanvraagformulier-DEELSUBSIDIE
Ga naar de homepage van http://www.strijpbinnendering.nl en download het digitaal invulbare
PDF-formulier. Vul het vervolgens op uw computer in. Let op: Handgeschreven formulieren
worden niet meer geaccepteerd! Stuur de aanvraag uiterlijk 6 (zes) weken voor aanvang van
de activiteit ter beoordeling naar Stichting Strijp Binnen De Ring.
mailto:twan.haarmans@strijpbinnendering.nl
Het door de gemeente aan de Stichting jaarlijks toegekende subsidiebedrag is beperkt. De
verdeling van de subsidie is dan ook maatwerk. De Commissie Toewijzing Subsidies van
Stichting Strijp Binnen De Ring beoordeelt uw aanvraag.
Voor evenementen (zie ad 1) wordt maximaal een subsidie van €600,- per evenement
toegekend.
Voor alle overige activiteiten en/of voorzieningen worden de bedragen van de subsidie in
overleg met De Stichting Strijp Binnen De Ring bepaald.
U krijgt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken antwoord op uw verzoek.

In geval van toekenning:
- Wordt in eerste instantie 80% van het aangevraagde bedrag uitgekeerd
- Wordt de resterende 20% uitgekeerd wanneer aan onderstaande voorwaarden
is voldaan!
VOORWAARDEN
- De uitgaven voor de activiteit moeten worden verantwoord door middel van
bonnen, rekeningen en/of andere betalingsbewijzen, verzameld in één PDFdocument.
- Van de activiteit is een kort (evaluatie)verslag gewenst. Te denken valt aan de
doelstelling, het beoogde en behaalde resultaat, het aantal deelnemers
(volwassenen en kinderen) etc. Een half tot een A4'tje met een leuke foto,
eveneens in PDF-format, is meer dan voldoende.
- Beide PDF documenten dienen uiterlijk 2 maanden na de activiteit per mail
ingediend te worden. mailto:twan.haarmans@strijpbinnendering.nl
PRIVACY
Door deelsubsidiegelden te aanvaarden geeft u toestemming voor plaatsing van dit
verslag op onze website www.strijpbinnendering.nl onder het tabblad "activiteiten".
Tevens gaan wij ervan uit dat U ervoor zorgt dat de informatie en het gebruikte
beeldmateriaal met goedkeuring van betrokken personen is verwerkt.
Wij wijzen u erop dat wanneer uw activiteit jaarlijks terugkeert, u elk jaar een nieuwe
aanvraag moet indienen.
De Stichting Strijp Binnen De Ring is niet aansprakelijk voor schade aan
materialen en/of derden!

