Wijkplatforms Malburgen Oost & West
Wijkbeheergroepen Het Duifje, Immerloo, Oost-Zuid en Oost-Noord
Een financiële aanvraag doen bij een Wijkplatform of Wijkbeheergroep
De wijkorganisaties in Malburgen, Immerloo en Het Duifje
hebben een budget vanuit de gemeente Arnhem waarmee ze
al ruim 20 jaar bewonersinitiatieven of initiatieven van organisaties actief in de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje
financieel mee ondersteunen.
Dit ondersteunen kan door een aanvraag in te dienen bij een
wijkplatform of wijkbeheergroep in de wijk. De aanvraag wordt
dan besproken en beoordeeld door wijkbewoners actief in een
platform of wijkbeheergroep.

Spelregels voor het doen van een aanvraag

Om een aanvraag te kunnen bespreken en te beoordelen zijn
er wel een aantal spelregels waar rekening mee moet worden
gehouden. Deze staan hier rechts aangegeven.

•

Enkele voorbeelden van bewonersinitiatieven en organisaties
die worden ondersteunt door de wijkbeheergroepen en wijkplatforms in de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje.
De hanging baskets (hangende bloembakken)
AED’s
Wijkkrant
Westival festival
De Familiedag
Diverse Speeltoestellen
Hof van West
Tal van Biodiversiteitsprojecten

•
•
•

•
•

•

•

Organisaties
AM Support
Empowering Nisa
Stichting Prisma
Ome Joop’s Tour
Buurthuiskamer de Duiventil
Timmerhuis
Ruimtekoers
St. Vakantiekampen Malburgen

Hoe dien ik een aanvraag in en hoe wordt
deze behandeld, wanneer weet ik of mijn
aanvraag is goedgekeurd?
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Kies voor een online aanvraag en dien deze via deze link of
vul het formulier in aan de achterzijde.
Lever dit fomulier in bij buurtcentrum Hobbit, of stuur het
naar: Bewonersondersteuning Malburgen, De Hobbit,
Zwanebloemlaan 2a, 6832 HG Arnhem.
De aanvraag wordt door de bewonersondersteuner getoetst
of deze voldoet aan de spelregels.
De aanvraag wordt bij aanvragen onder de 500,- Euro tijdens
de eerst volgende vergadering van de Wijkbeheergroep of
Dagelijks Bestuur Wijkplatform behandeld en beoordeeld.
Aanvragen boven de 500,- Euro worden beoordeeld door het
Wijkplatform(s). U bent boven de 500,- Euro bereid om een
toelichting te komen geven tijdens de vergadering van het
DB of Wijkplatform.
Na beoordeling door de bewonersleden krijgt u zo spoedig
mogelijk bericht over uw aanvraag.
De gemeente Arnhem maakt de bijdrage over naar het rekeningnummer die u na goedkeuring aanvraag aangeeft.

•
•

•

•

•

De aanvraag moet duidelijke omschreven zijn en financieel
onderbouwd.
Na afloop van de activiteit levert u binnen 2 maanden een
financiële verantwoording aan.
Bij een financiële aanvraag boven de €500,- Euro bent u
bereid om een (kort) verslag aan te leveren over de activiteit of ondersteuning, of geeft u de mogelijkheid aan de
wijkmedia om verslag te doen.
Bij een financiële aanvraag boven de €500,- Euro bent u
bereid om een toelichting op uw aanvraag te komen geven
in het Wijkplatform(s) waar u de aanvraag doet.
Bewoners, groepen en/of organisaties actief in Malburgen,
Immerloo of Het Duifje kunnen een aanvraag indienen.
Personen, groepen en/of organisaties van buiten de wijk
Malburgen Immerloo en Het Duifje kunnen een aanvraag
indienen indien de activiteit zich nadrukkelijk richt op de
bewoners van Malburgen Oost, Immerloo en Het Duifje.
Aanvragen vanuit een beroepsmatige organisatie worden
niet gehonoreerd, tenzij nadrukkelijk aangetoond kan worden dat de activiteit niet zonder beroepsmatige ondersteuning mogelijk is.
De aanvraag versterkt de leefbaarheid, sociale betrokkenheid of fysieke verbetering in de wijk of buurt en ligt op het
terrein van onder andere samenleven, veiligheid, spelen,
groen, educatie, sport, werk of jeugd.
Er wordt geen financiële bijdrage verleend aan eten en
drinken.
De activiteit of bijeenkomst moet openbaar en vrij toegankelijk zijn voor bewoners uit de wijk Malburgen, Immerloo
en Het Duifje.
Een aanvraag voor een voorziening in de woonomgeving
moet getoetst worden op beleid van gemeente en/of corporatie. Dit kan extra tijd kosten.
De activiteit of voorziening mag nog niet uitgevoerd zijn
voordat het Wijkplatform, Dagelijks Bestuur of Wijkbeheergroep een besluit heeft genomen over de aanvraag
U gaat ermee akkoord dat de gegevens die u invult
worden gedeeld ten behoeve van het beoordelen van de
aanvraag.

		
		 AANVRAAG FORMULIER
		

Wijkplatforms Malburgen Oost & West
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Wijkbeheergroepen Immerloo, Het Duifje, Oost-Zuid, Oost-Noord

Het Wijkbeheer in Malburgen bestaande uit de Wijkplatforms en Wijkbeheergroepen 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.

Aandachtspunten
•

•
•

Je bent als aanvrager op de hoogte van de spelregels voor het doen van een aanvraag bij het Wijkbeheer Malburgen (Platforms en Wijkbeheergroepen.) Deze spelregels kan je vinden op de achterzijde van dit formulier en op de wijkwebsite via onderstaande link.
Je kan de aanvraag ook digitaal indienen via: www.malburger.nl/aanvragen
Je gaat er als aanvrager mee akkoord dat onderstaande (persoonlijke) gegevens worden gedeeld
met de leden van een Wijkplatform of Wijkbeheergroep ten behoeve van de beoordeling van de
aanvraag.

GEGEVENS AANVRAGER & ACTIVITEIT

Naam:

........................................................................

Telefoon:

...........................................................

Postcode: ....................................Straat & woonplaats: ......................................................................................
Telefoon: ................................................. Email: .................................................................................................
Om welke activiteit of voorziening gaat het? ........................................................................ ...............................
...................................................................................................................................................................................
Wat is het doel? .......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Op welk wijkdeel richt de activiteit zich (Oost en/of West)? .........................................................................
Wanneer & waar vindt de activiteit plaats? ..................................................................................................
Hoeveel bewoners (schatting) nemen deel? ................................................................................................
Op welke manier worden bewoners geïnformeerd en/of betrokken? ...........................................................
.....................................................................................................................................................................
Welke organisatie(s) worden nog meer benaderd voor een bijdrage? ..........................................................
.....................................................................................................................................................................
Kosten voor de activiteit? ..........................................Bijdrage van deelnemers? .........................................
Bijdrage vanuit andere organisaties of fondsen? .........................................................................................
Welk bedrag vraagt u aan bij de Wijkbeheergroep of Wijkplatform? .............................................................
ONDERTEKENING

Naam en handtekening: 				

Datum:

.....................................................................................

.......................................................................

INDIENEN OF OPSTUREN NAAR: Secretariaat Wijkbeheer Malburgen, Sleedoornlaan 34, 6841AC Arnhem
Of mail naar: aanvragen@malburger.nl - ook voor vragen over het doen van aanvragen

