
Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en ’t Duifje 
 
Aanvraagformulier financiële bijdrage 

 
Het Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en ’t Duifje 
stimuleert bewoners om actief te zijn in de wijk. Om dat mede  
mogelijk te kunnen maken is er geld beschikbaar voor  
activiteiten en/of voorzieningen in de wijk. Kost dit geld dan  
kunt u een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage van  
het Wijkplatform of de Wijkbeheergroepen. 
Uitgangspunten *) 
•  Er moet een kwalitatief goede schriftelijke aanvraag zijn, die voldoet aan de spelregels. 

•  Na uitvoering van activiteit of voorziening dient binnen 3 maanden na uitvoering schriftelijk een inhoudelijke en financiële verantwoording te 
worden afgelegd. 

•  Indien geen verantwoording afgelegd wordt, kan geen nieuwe aanvraag van dezelfde persoon, groep of organisatie in behandeling worden 
genomen. 

Spelregels  
•  Personen, groepen en/of organisaties uit de wijk kunnen een aanvraag indienen. 

•  Personen, groepen en/of organisaties van buiten de wijk kunnen een aanvraag indienen indien de activiteit zich nadrukkelijke richt op de 
bewoners van de wijk. 

•  Beroepsmatige organisaties worden niet gehonoreerd, tenzij aangetoond kan worden dat de activiteit niet zonder beroepsmatige ondersteuning 
mogelijk is. 

•  De aanvraag versterkt de leefbaarheid in de wijk, b.v. samenleven, veiligheid, spelen en groen, onderwijs en jeugd. 

•  Geen financiële bijdrage voor uitsluitend eten en drinken, behalve in bescheiden mate bij een activiteit. 

•  Ontmoetingsactiviteiten kunnen tot maximaal € 4,00 per deelnemer gehonoreerd worden. 

•  De activiteit of bijeenkomst moet openbaar en vrij toegankelijk zijn. 

•  De aanvraag moet compleet worden ingediend, inclusief een begroting met kosten activiteit of voorziening, eigen bijdragen en bijdragen 
organisaties of fondsen. 

•  Het idee moet draagvlak in de wijk hebben doordat meerdere bewoners een aanvraag ondersteunen. 

•  Bewoners moeten bereid zijn (voor zover mogelijk mee te helpen bij uitvoering activiteit, aanleg of beheer. 

•  Een aanvraag voor een voorziening in de openbare ruimte moet getoetst worden door gemeente of corporatie. Dit kan extra tijd kosten. 

•  De activiteit mag nog niet uitgevoerd zijn voordat er een besluit is genomen over de aanvraag. 

Gegevens aanvrager 
Naam:  Adres:  
Postcode:  Woonplaats:  
Telefoon:  E mail:  

Omschrijving activiteit, project of voorziening 
Om welke activiteit of 
voorziening gaat het? 

 

Wat is het doel?  
Op welke wijk richt de 
activiteit zich? 

 

Wie zijn de deelnemers?  
Hoeveel mensen nemen 
deel? 

 

Wanneer en waar vindt de 
activiteiten plaats? 

 

Op welke manier worden 
bewoners geïnformeerd of 
betrokken? 

 

Kosten voor de activiteit of voorziening 
Kosten activiteit/voorziening:  
Bijdragen deelnemers:  
Bijdragen organisatie, fondsen e.d.  
Welk bedrag vraagt u aan het wijkplatform?  

Ondertekening 
Datum:  Handtekening:  
 

Informatie of hulp bij aanvraag 
U kunt contact opnemen met opbouwwerker Wim Petersen: 06 – 21 29 71 06 of w.petersen@rijnstad.nl ,p/a De Hobbit, Zwanebloemlaan 2a, Arnhem 

Aanvraag opsturen naar Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en ‘t Duifje 
Mail: aanvragen@malburger.nl  
Adres: Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en ’t Duifje, p/a De Hobbit, Zwanebloemlaan 2a, 6832 HG Arnhem 
 
*) Voor meer informatie over uitgangspunten, spelregels, procedure en voorbeeld evaluatie zie www.malburger.nl  

 

Heeft u een 
leuk idee om 
de 
leefbaarheid 
in de wijk te 
verbeteren? 
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