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Subsidies 
 

Subsidies voor buurtplannen… 
In onze wijk hebben wij al heel wat 
bewonersinitiatieven voorbij zien 
komen. De een nog creatiever dan 
de ander, maar allemaal met het 
doel om samenhorigheid, toleran-
tie en gelijkheid te bereiken. 
 
Regelmatig organiseren 'wij van het 
wijkberaad' een verbindend evenemen-
tje in de wijk. Van griezelen tijdens 
Halloween, tot sjiek terug naar de 18e 
eeuw met Dickens Loosduinen. Dit jaar 
gaan we zelfs een keertje terug naar 
1923. HET jaar waarin Loosduinen bij 
Den Haag ging horen. Maar wist je dat je 
ook zelf iets leuks kunt organiseren voor 
jouw deel van de wijk of straat? Zo leer 
je je buren beter kennen en wordt het 
gezelliger en veiliger in de wijk. Om iets 
leuks te organiseren kun je eerst met 
een klein groepje buren gaan zitten. Wat 
vinden jullie leuk om te doen. Iets voor 
de kinderen? Een Buurtbarbecue? Een 
muziekfeestje? Zodra je dit weet, schrijf 
je een klein plan. Geen idee hoe? Bij 
Fonds1818 kun je een korte cursus 
doen. Of kom op woensdag tussen 10-
12 een kopje koffie drinken bij uw wijk-
beraad. Dan helpen wij jullie op weg!  
 
Subsidies aanvragen 
Gelukkig hoeven we dit soort 
evenementen niet zelf te bekostigen. 
Hiervoor zijn diverse organisaties waar 
we om geld vragen. Natuurlijk kun je 
'gewoon' subsidie aanvragen bij de 
gemeente Den Haag. (Max 750 euro 
www.denhaag.nl/subsidies) Maar je kunt 
ook, bijvoorbeeld, tijdens burendag in 
september geld aanvragen. (max 350 
euro, burendag.nl). Een activiteit samen 
met de kinderen uit de straat 
organiseren? Dan kun je terecht voor 
een kleine bijdrage bij Jantje beton. 
Deze subsidie kan enkel aangevraagd 
worden door kinderen en hiervan mag 
20% gebruikt worden voor eten en 
drinken.  
 
Planning 
Staat het plan op papier? Dan kun je een 
stap verder gaan. Wat heb je nodig voor 
dit feestje en wat kost dat? Wil je er eten  
 

en drinken bij, dan moet je aan alle 
deelnemende bewoners een kleine bij-
drage vragen. Van subsidie mag je 
zelden eten of drinken kopen. Of kijk 
naar een huur pakket waarbij als extraa-
tje een popcorn of suikerspinmachine bij 
zit. De bijdrage kan natuurlijk ook in de 
vorm zijn dat iedereen iets lekkers maakt 
en je zo een grote tafel met lekkers 
creëert tijdens je evenement, Stuur jouw 
plan naar een van de subsidie verstrek-
kende organisaties en dan begint het 
grote wachten. Het kan zo 8 weken du-
ren voor je iets terug hoort. Sommige 
fondsen doen er zelfs l 4 maanden over. 
Begin daarom ruim van tevoren met je 
aanvraag. Soms wordt er nog aan-
vullende informatie gevraagd, hou je e-
mail of account dus in de gaten.  
 
 

Terugkoppeling 
Wat zeker wel heel belangrijk is, is dat je 
al je bonnetjes bewaart na jouw 
buurtfeest. Maak tijdens de dag een 
aantal leuke foto's en schrijf er een kort 
verhaaltje bij met hoe het was en vergeet 
ze zeker niet te bedanken. Tenslotte 
hebben zij jullie een leuke dag gegeven. 
Zo kun je het geheel weer terug sturen 
aan de organisatie die het voor jullie 
heeft betaald. Enne... wij van jullie 
wijkberaad vinden het ook altijd leuk om 
te horen hoe iets was. Misschien kunnen 
we het dan op onze socials plaatsen of 
in dit wijkblad!  
                                                                                               
*www.wijkberaadhoutwijk.nl 
 
 
 
 
 


