Bijlage 3

Een platform voor
vrijwilligersorganisaties in Sloten en
Oud-Osdorp
Activiteitenoverzicht 2019
Een indicatieve planning van de activiteiten inclusief een concept begroting per activiteit
+
Een eenmalige projectsubsidie-aanvraag voor de herinrichting van het Over de Rand terrein in
Oud Osdorp
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Activiteitenoverzicht samengevat
Activiteit/onderwerp
Vergoeding voor huur Dorpshuis, update hulpmiddelen en bijkomende
kosten administratieve kracht
Nieuwjaarsreceptie Dorpsraad Sloten – Oud Osdorp

Bedrag
€ 29.500

Koningsdag

€ 1.450

4 mei herdenking bij monument Osdorperweg

€ 550

5 mei activiteit

€ 650

Toer de Boer

€ 3.000

Over de Rand - activiteiten

€ 3.000

Over de Rand terrein herinrichten (geen reguliere activiteit, eenmalige
projectsubsidie)
Vrijwilligersdag

€ 100.000

Zingen op het Dorpsplein

€ 650

Marketing Molen van Sloten: Uitgave folder ‘Ontdek (de Molen van) Sloten’
in Frans, Duits en Italiaans
Informatiebord Molen van Sloten op tramhalte

€ 1.875

Informatieve bijeenkomst Beheergroep Vrije Geer i.s.m. Landschap NoordHolland
Ringen ooievaars Natuurpark Vrije Geer en Lutkemeerschool Oud Osdorp

€ 205

Speciale zwerfafval-bijeenkomst

€ 100

Spannende activiteit rond het Politiebureautje met afsluitende borrel op het
Dorpsplein
Concerten Sloterkerk

€ 300

Overige activiteiten Dorpsraad (o.a. brainstormbijeenkomst rondom eenzame
ouderenproblematiek met vervolgactiviteiten, Sloten op z’n Kop, Speeltuin)
Totaal – activiteiten reguliere subsidie

€ 5.525

Totaal – eenmalige projectsubsidie Over de Rand terrein herinrichten

€ 100.000
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€ 825

€ 1.150

€ 800

€ 80

€ 350

€ 51.010
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Subsidieaanvraag per activiteit/onderwerp
Onderwerpen
Organisatorische
faciliteiten

Aanleiding
Wat gaat u doen
Wanneer en waar
Voor wie
Nut & resultaat
Verantwoording
kosten

Omschrijving
- Vergoeding voor het gebruik van het Dorpshuis in Sloten
- Vergoeding voor het inhuren van 1 dag per week
administratieve ondersteuning middels inhuur van
ondersteuningsuren bij een derde partij (geen loondienst)
- Het verbeteren van onze website ten behoeve van betere
communicatie met de bewoners in het gebied en met
belangstellenden daarbuiten. Platform voor
vrijwilligersorganisaties
De activiteiten van de Dorpsraad zijn niet mogelijk zonder deze
faciliteiten. We verwijzen voor onderbouwing naar de inhoud van dit
jaarplan.
Zie hierboven
Het Dorpshuis is gelegen aan de Nieuwe Akerweg 14, 1066ES
Amsterdam-Sloten, 020 6174511, de.dorpsraad@kpnmail.nl
Alle bewoners, vrijwilligersorganisaties en overige geïnteresseerden uit
het Dorpsraad gebied maar ook daarbuiten die gebruik willen maken
van onze faciliteiten en expertise.
De activiteiten van de Dorpsraad zijn niet mogelijk zonder deze
faciliteiten. We verwijzen voor onderbouwing naar de inhoud van dit
jaarplan.
- Met de ontvangen huurvergoeding worden de rekeningen
betaald van de huur van het pand en alle bijkomende kosten
zoals: gas, water, licht, belastingen, onderhoud en dergelijke.
Op basis van facturen achteraf wordt verantwoording afgelegd
aan de subsidiegever, het Stadsdeel.
- De administratieve kracht verricht de volgende werkzaamheden:
Beheer Dorpshuis, post, mail, notulen, subsidieaanvragen
administreren en vervolgacties uitvoeren, vergunningsaanvragen
administreren en vervolgacties uitvoeren, beheer leden- en
sponsoren bestanden, (financiële) administratie. De inhuur van
de administratieve ondersteuningsuren bij een professionele
organisatie of de inhuur van een ZZP-uren.
- Wij vragen voor 2019 een beperkte subsidie aan om onze
nieuwe website actiever en interactiever te kunnen gebruiken.

Subsidie wordt aangevraagd voor de volgende kostenposten
Vergoeding voor huur Dorpshuis en bijkomende kosten
Vergoeding inhuur administratieve kracht (8 uur per week x 40 weken x
25 euro per uur)
PC en printer
Actiever benutten en interactiever gebruiken van onze vernieuwde
website.
Totaal
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Bedrag
€ 20.000
€ 8.000
€ 500
€ 1.000
€ 29.500
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Subsidieaanvraag per activiteit
Onderwerpen
Activiteit

Omschrijving
Nieuwjaarsreceptie Dorpsraad Sloten – Oud Osdorp

Aanleiding

Het delen van de plannen voor 2018 en het afleggen van
verantwoording over het afgelopen jaar
Receptie voor alle bewoners en overige geinteresseerden uit het
Dorpsraad gebied maar ook daarbuiten. Meerdere sprekers
waaronder een gastspreker. Afsluiting met een drankje. Het is
gebruikelijk dat gasten twee drankjes door de Dorpsraad krijgen
aangeboden.

Wat gaat u doen

Wanneer en waar
Voor wie
Nut & resultaat

Verantwoording kosten

Vrijdagavond 11 of 18 januari 2019, locatie nog niet bepaald.
Alle bewoners en overige geinteresseerden uit het Dorpsraad
gebied maar ook daarbuiten.
Een speech door de voorzitter van de Dorpsraad waarbij wordt
teruggekeken op het jaar 2018 en wordt vooruitgekeken naar
2019 en verder, Een speech door een gastspreker (veelal uit het
openbaar bestuur) over zijn/haar visie op het Dorpsraadgebied en
de rol die de Dorpsraad anno 2019 kan spelen. Mogelijkerwijze
het bedanken van een actieve bewoner door het uitreiken van het
‘Zilveren Bord’ of een vergelijkbare onderscheiding.
Op basis van facturen achteraf

Subsidie wordt aangevraagd voor de volgende kostenposten
Schoonmaak, gas & licht & water
Consumpties voor actieve vrijwilligers (50 x 2 x 2,50)
Borrelhapjes voor actieve vrijwilligers (50 x 2 x 2,50)
Bloemen (5x)
Cadeau gastspreker
Onderscheiding actieve bewoner
Materiaalkosten
Totaal
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Bedrag
€ 100
€ 250
€ 250
€ 75
€ 50
€ 50
€ 50
€ 825
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Subsidieaanvraag per activiteit
Onderwerpen
Activiteit
Aanleiding
Wat gaat u doen

Wanneer
Voor wie
Nut & resultaat
Verantwoording kosten

Omschrijving
Koningsdag
Het vieren van de verjaardag van het
staatshoofd
Een greep uit de activiteiten: ringsteken te
paard, fiets en/of kruiwagen, vrijmarkt
gericht op kinderen, springkussens en
andere speeltoestellen, poppodium bij
Kerkzicht, …
Zaterdag 27 april 2018
Alle bewoners uit het gebied en daarbuiten
Feest, plezier, bijpraten. Koningsdag draagt
bij aan de sociale cohesie in de
gemeenschap
Op basis van facturen achteraf

Subsidie wordt aangevraagd voor de volgende kostenposten
Vergunningen (evenementen, verkeersmaatregelen) en
aansprakelijkheidsverzekering
Mobiele toiletten
Afvalcontainers

Bedrag
€ 800

Totaal

€ 1.450

€ 550
€ 100

P.s. : de overige kosten worden gefinancierd uit sponsorbijdragen
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Subsidieaanvraag per activiteit
Onderwerpen
Activiteit
Aanleiding

Omschrijving
4 mei herdenking monument Osdorperweg
Herdenking 2e Wereldoorlog en andere oorlogen. Versterken
eigen kracht bewoners van het gebied, het faciliteren van
bewoners die zich vrijwillig willen inzetten voor het
Dorpsraadgebied en daarmee een positieve bijdrage willen
leveren aan de sociale leefomgeving.

Wat gaat u doen

Jaarlijkse herdenking op 4 mei bij het herdenkingsmonument
in Oud Osdorp. Inclusief begeleidende muziek (trompet) en
spreker. Na afloop koffie met cake in verenigingsgebouw
Aladin bij het monument

Wanneer
Voor wie

4 mei 2019, vanaf 19.30 uur
Alle huidige bewoners uit het Dorpsraadgebied Sloten-Oud
Osdorp en daarbuiten met de nadruk op Oud Osdorp.

Nut & resultaat

Historisch besef, traditie, relatie met de huidige wereld. Het
leveren van een positieve bijdrage aan de sociale
leefomgeving. Het opkomen tegen geweld, racisme en
discriminatie.

Verantwoording kosten

Op basis van facturen achteraf

Subsidie wordt aangevraagd voor de volgende kostenposten
Materiaalkosten (o.a. t.b.v. flyers)
Consumpties (koffie, thee, cake)
Cadeau gastsprekers
Scouting
Bloemen
Trompettist
Vergoeding gas/licht/water gebouw Aladin
Totaal
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Bedrag
€ 50
€ 50
€ 100
€ 100
€ 100
€ 50
€ 100
€ 550
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Subsidieaanvraag per activiteit
Onderwerpen
Activiteit
Aanleiding
Wat gaat u doen

Wanneer
Voor wie
Nut & resultaat

Verantwoording kosten

Omschrijving
5 mei activiteit
Het vieren van de vrijheid met een feestelijk en/of relevant
onderwerp
Voor 2019 is het onderwerp nog niet bepaald. In 2017 en
2018 hebben we een bevrijdingsconcert met lunch op het
Dorpsplein georganiseerd en in 2016 hebben we als Huis
van Verzet oude bewoners getuigenissen laten afleggen,
heeft Pim Ligtvoet zijn onderzoek naar Jan Kars
gepresenteerd en heeft het NIOD een toelichting verzorgd
bij Duitse foto’s die in de oorlog in Sloten zijn gemaakt.
5 mei 2018
Alle bewoners uit het gebied en daarbuiten
Historisch besef, traditie, relatie met de huidige wereld.
Het leveren van een positieve bijdrage aan de sociale
leefomgeving. Het opkomen tegen geweld, racisme en
discriminatie.
Op basis van facturen achteraf

Subsidie wordt aangevraagd voor de volgende kostenposten
Voor het programma van 2016 en 2017 en 2018 is € 650 subsidie
toegekend. Dit bedrag nemen we nu ook op in ons jaarplan 2019

Bedrag
€ 650

Totaal

€ 650

Versie 26 september 2018
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Subsidieaanvraag per activiteit
Onderwerpen
Activiteit
Aanleiding
Wat gaat u doen

Wanneer
Voor wie
Nut & resultaat
Verantwoording

Omschrijving
Toer de Boer
Relatie tussen stad en platteland, verbinden stedelijke bewoners met
boerenactiviteiten
Tour de Boer is een initiatief dat door de oprichting van de Boeren
van West ontstaan is en op een netwerkborrel van de
ondernemersvereniging Tuinen van West handen en voeten
heeft gekregen. Vanaf april t/m oktober is er de eerste zondag van de
maand een Tour de Boer, met uitzondering van de zomervakantie. Op
meerdere boerderijen organiseren van activiteiten om het boerenleven
te tonen en zichtbaar te maken om een leuke aansprekende manier.
1e zondag van de maand april, mei, juni, juli of augustus, september,
oktober
Alle bewoners uit het gebied en daarbuiten, specifiek gericht om
stadsbewoners
Tonen van het leven op de boerderij op een creatieve en educatieve
manier
Op basis van facturen achteraf

Subsidie wordt aangevraagd voor de volgende kostenposten
Mobiele toiletten, vergunningen, afvalcontainers e.d.
Huur van springkussens en andere speelattributen
Overig
Totaal

Bedrag
€ 1.500
€ 750
€ 750
€ 3.000

P.s. : de overige kosten worden gefinancierd uit sponsorbijdragen en inkomsten
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Subsidieaanvraag per activiteit
Onderwerpen
Activiteit
Aanleiding
Wat gaat u doen

Omschrijving
Over de Rand - activiteiten
Activiteiten voor de buurt en omgeving
Een aantal kleinschalige activiteiten zoals een en jeu de boules
toernooi, een volleybaltoernooi, een burendag-borrel, een 5 mei
ontbijt, een kerstborrel met schaatsbaan en nog veel meer. Vaste fiets
en wandeldagen om de eenzame ouderen het huis uit te krijgen en
aan beweging te laten doen. De keuze is op dit moment nog niet
gemaakt.
Daarnaast heeft lokale ondernemer Rutte een jaarlijkse training
aangeboden zodat iedereen veilig de weg op kan. De ouders en
kinderen leren wanneer zij niet zichtbaar zijn voor
vrachtwagenchauffeurs en kunnen dan in de vrachtwagen kijken en
zelf de dodehoek ervaren.

Wanneer
Voor wie
Nut & resultaat

Gedurende de periode april t/m september, nader te plannen
Alle bewoners uit het gebied en daarbuiten
Het leveren van een positieve bijdrage aan de sociale leefomgeving.
Stimuleren van het buurtgevoel. Gezelligheid en elkaar ontmoeten en
nader leren kennen, eenzaamheid tegengaan.

Verantwoording

Op basis van facturen achteraf

Subsidie wordt aangevraagd voor de volgende kostenposten
Vergunningen, afvalcontainers e.d.
Huur van springkussens en andere speelattributen, sport
benodigdheden en dergelijke
Overig
Totaal

Bedrag
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 3.000

P.s. : de overige kosten worden gefinancierd uit sponsorbijdragen en inkomsten
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Subsidieaanvraag eenmalige projectsubsidie
Onderwer
pen
Activiteit
Aanleiding

Omschrijving
Over de Rand terrein herinrichten
Jarenlang t/m 2017 was Over de Rand een meerdaags festival in Oud Osdorp.
Het festival werd vele jaren georganiseerd en draaide op particulier initiatief.
Er waren tientallen sponsoren en nog meer vrijwilligers. In 2018 is het niet
meer gelukt het festival te organiseren. Vooral omdat de vrijwilligersgroep te
klein werd en onvoldoende opvolging beschikbaar was. Een andere reden was
omdat het festivalterrein niet over de goede faciliteiten (water-, electra-,
rioolaansluitingen t.b.v. toiletten/een toiletgebouw) beschikt en de speeltuin en
toestellen verouderd zijn. Om deze reden is in de aanvraag voor het jaar 2018
al aangegeven dat we in 2018 een plan wilden opstellen om de benodigde
faciliteiten in de toekomst te realiseren. Voor dit plan vragen we dit jaar een
eenmalige projectsubsidie aan bij de gemeente. Daarnaast zullen we subsidies
aanvragen bij daarvoor geëigende fondsen zoals: het Oranjefonds, het VSB
fonds, het Koninklijke Heidemaatschappijfonds en het Schipholfonds.
Tenslotte zoeken we in de buurt naar sponsoren waarbij we al een aantal
toezeggingen hebben ontvangen. We rekenen dan ook op een substantiële
bijdrage van de gemeente. Voor 2018 vroegen we een bijdrage om een goed
onderbouwd plan op te kunnen stellen. Als de basisfaciliteiten op het terrein
aanwezig zijn dan wordt het mogelijk het terrein het gehele jaar zinvol te
gebruiken voor activiteiten zoals: een kofferbakmarkt, een markt met
streekproducten en foodtrucks, een kerstborrel, een bootcamp, loop en fietsen wandeltochten om de eenzame ouderen het huis uit te krijgen en aan
beweging te laten doen, een jeu de boules toernooi, een volleybaltoernooi, een
burendag-borrel, een 5 mei ontbijt, een kerstborrel met schaatsbaan en nog
veel meer.
Het is gelukt een plan op te stellen (ontwerp en conceptbegroting) voor de
herinrichting van het Over de Rand terrein. Zie de volgende pagina’s Op
zaterdag 22 september is het plan op het terrein van Over de Rand gedeeld
met de bewoners in een enthousiaste bijeenkomst. Hierbij waren ook
vertegenwoordigers van de gemeente en de Dorpsraad aanwezig. In het kader
van dit jaarplan/annex subsidieaanvraag is het verzoek een eenmalige
projectsubsidie van €100.000 te reserveren voor het kalenderjaar 2019 om het
definitieve plan te realiseren. Wij hopen dat de gemeente het gehele bedrag
kan vrijmaken maar zijn ook blij met een lagere maar substantiële toezegging.
Zoals gezegd zullen wij bij op dit gebied actieve fondsen een bijdrage vragen.
Wij gaan alleen een beroep doen op de toegekende gelden indien de totale
begroting gedekt wordt door bijdragen vanuit diverse fondsen,
sympathisanten, sponsoren en de gemeente. Om het plan op te stellen,
subsidieaanvragen te kunnen indienen en voor communicatie met de bewoners
is een beperkt bedrag aangevraagd van € 1.500. Tenslotte is het belangrijk dat
de gemeente het groenonderhoud van dit publieke terrein in haar reguliere
planning opneemt.

Versie 26 september 2018
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Wat gaat u In najaar 2018: informatiebijeenkomst bewoners en belangstellenden op 22
doen
september, uitwerken plan en begroting, subsidieaanvragen indienen bij
diverse partijen. Communicatie naar de omgeving.
In 2019, nadat de begroting dekkend is, start realisatie.
Alles onder voorbehoud van een positieve ontvangst van het plan door de
bewoners in de omgeving.
Wanneer
Zie vorige punt
Voor wie
Alle bewoners uit het gebied en daarbuiten
Nut &
Over de Rand draagt bij aan de sociale cohesie in de gemeenschap, Realiseren
resultaat
van een recreatieplek voor de gemeenschap die multifunctioneel is
VerantOp basis van een volledige dekkende begroting en facturen
woording
Subsidie wordt aangevraagd voor de volgende kostenposten
Opstellen van een businessplan “upgrade Over de Rand terrein
Communicatie naar de omgeving
Opstellen diverse subsidieaanvragen
Aanleggen NUTS-voorzieningen (riool, water, electra)
Realisatie flexibel en duurzaam gebouw(tje)
Kosten herinrichting conform bijgevoegde begroting
Totaal - schatting

Bedrag
€ 500
€ 500
€ 500
€ 8.150
€ 8.150
€ 82.200
€ 100.000

Bijlagen:
1. Concept ontwerp inrichting Over de Rand terrein, augustus 2018
2. Uitnodiging burendag inrichting Over de Rand terrein, 22 september 2018
3. Begroting Boer Play inrichting Over de Rand terrein (exclusief NUTS-voorzieningen
en gebouwtje)

Versie 26 september 2018
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1. Concept ontwerp inrichting Over de Rand terrein, augustus 2018
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2. Uitnodiging burendag inrichting Over de Rand terrein, 22 september 2018
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3. Begroting Boer Play inrichting Over de Rand terrein (exclusief NUTS
voorzieningen en gebouwtje)
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Subsidieaanvraag per activiteit
Onderwerpen
Activiteit
Aanleiding

Wat gaat u doen
Wanneer
Voor wie
Nut & resultaat

Verantwoording kosten

Omschrijving
Vrijwilligersdag
Bevorderen vrijwilligerswerk, begeleiding van (potentiële)
vrijwilligers, versterken eigen kracht bewoners van het
gebied, het faciliteren van bewoners die zich vrijwillig willen
inzetten voor het Dorpsraadgebied en daarmee een positieve
bijdrage willen leveren aan de sociale leefomgeving.
Waardering uitspreken voor actieve bewoners en het
bedanken van deze bewoners voor hun inzet, netwerken
bevorderen. Gebruikelijk is hiervoor jaarlijks een
vrijwilligersdag in het gebied te organiseren.
Een nader te bepalen activiteit
Zondag xx september 2019
Alle huidige en potentiele vrijwilligers uit het
Dorpsraadgebied Sloten-Oud Osdorp.
Kennis over ontwikkelingen in het gebied delen, (potentiële)
vrijwilligers bedanken, motiveren en enhousiasmeren,
netwerken. Het leveren van een positieve bijdrage aan de
sociale leefomgeving.
Op basis van facturen achteraf

Subsidie wordt aangevraagd voor de volgende kostenposten
Schoonmaak, gas & licht & water
Consumpties voor actieve vrijwilligers (40 x 2 x 2,50)
BBQ voor actieve vrijwilligers (40 x 15)
Cadeau gastsprekers
Materiaalkosten

Bedrag
€ 100
€ 200
€ 600
€ 100
€ 150

Totaal

€ 1.150

Versie 26 september 2018
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Subsidieaanvraag per activiteit
Onderwerpen
Activiteit
Aanleiding
Wat gaat u doen

Omschrijving
Zingen op het Dorpsplein
Positieve bijdrage willen leveren aan de
sociale leefomgeving.
Zingen van moderne kerstliederen op het
Dorpsplein in Sloten. Onder leiding van een
dirigente en met ondersteuning van live
muziek (blazers). Met soep en roggebrood.

Wanneer
Voor wie
Nut & resultaat

Zondag 22 december, 19.00 uur
Alle bewoners uit het gebied en daarbuiten
Plezier hebben. Voor een aantal een moment
van reflectie. Motiveren en
enthousiasmeren, netwerken. Het leveren
van een positieve bijdrage aan de sociale
leefomgeving.

Verantwoording kosten

Op basis van facturen achteraf

Subsidie wordt aangevraagd voor de volgende kostenposten
Muzikanten (4 x 50)
Erwtensoep en roggebrood
Kerstboom op het Dorpsplein
Cadeau dirigent
Materiaalkosten
Totaal
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Bedrag
€ 200
€ 150
€ 200
€ 50
€ 50
€ 650
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Subsidieaanvraag per activiteit
Onderwerpen
Activiteit
Aanleiding

Verantwoording kosten

Omschrijving
Marketing Molen van Sloten
De Molen van Sloten kampt met een chronisch tekort aan
bezoekers. Het tekort is zelfs zo groot dat de molen structureel
flink rood staat bij de bank. De molen heeft veel meer
bezoekers nodig. Om deze situatie te bereiken, is het nodig dat
de molen bekender wordt onder bezoekers van de stad. De
Molen van Sloten kreeg in 2018 een nieuw bestuur en is druk
met het opzetten van een netwerk met de omliggende hotels,
waar de folders onder de aandacht van bezoekers gebracht
moeten worden. Ook is een lijn gelegd met het informatiepunt
op Schiphol, waar passagiers, die een paar uur in Amsterdam
tussen vluchten willen opvullen, advies krijgen hoe ze die tijd
in Amsterdam kunnen besteden. Nu er een directe
busverbinding met Schiphol is, acht de molen de kans groot dat
zij een interessant uitje zullen vormen voor deze doelgroep.
Uitgave van de folder ‘Ontdek (de Molen van) Sloten in drie
talen: Frans, Duits en Italiaans. (In 2017 is reeds een versie in
het Engels gemaakt.)Gebleken is dat er ook behoefte bestaat
een dergelijke folder in het Frans, Duits en Italiaans. Samen
met het Engels zijn dit bij uitstek de talen van de bezoekers, die
in de afgelopen jaren de molen bezochten. Daarom willen wij
de folder ‘Ontdek (de Molen van) Sloten’ in 2019 ook in deze
talen uitgeven.
Zo vroeg mogelijk in 2019, zodat we de folders snel kunnen
gaan gebruiken.
Alle potentiële bezoekers van hotels in Amsterdam (NieuwWest)/Schiphol en intermediairs, die invloed hebben op de
aanwas van bezoekers naar de molen
Toename bekendheid Molen van Sloten, waardoor het aantal
bezoekers groeit en de molen ook op de lange termijn
financieel gezond kan overleven.
Op basis van facturen achteraf.

Vertaling in 3 talen
Drukkosten van folder

250 euro per taal
375 euro per taal

Wat gaat u doen

Wanneer
Voor wie
Nut & resultaat

Subsidie wordt aangevraagd voor de volgende kostenposten
Vertaling Frans, Duits en Italiaans
Drukkosten ’Ontdek (de Molen van) Sloten’, oplage 3 x 2.500
exemplaren
Totaal

Versie 26 september 2018

Bedrag
€ 750
€ 1.125
€ 1.875
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Subsidieaanvraag per activiteit
Onderwerpen
Activiteit
Aanleiding

Wat gaat u doen
Wanneer en waar
Voor wie
Nut & resultaat
Verantwoording kosten

Omschrijving
Informatiebord Molen van Sloten op tramhalte
Veel toeristen nemen tram 2 op-en-neer naar de binnenstad, omdat
deze lijn bekend staat als één van de mooiste tramlijnen van de
wereld. Als zij uitstappen bij het eindpunt, weten zij echter niet
dat ze daar op tien minuten loopafstand zijn van de molen (die
dagelijks tussen 10 en 17 uur open is voor bezoek) en het fraaie
dorp Sloten. De molen heeft dringend behoefte aan meer
bezoekers. Een informatiebord maakt hen attent op de
aanwezigheid van dit leuke uitje. Deze activiteit sluit volledig aan
bij het streven van de gemeente Amsterdam om het toerisme
zoveel mogelijk te spreiden over de hele stad.
Informatiebord plaatsen bij uitstaphalte.
Najaar 2019
Toeristen en andere belangstellenden in cultuurhistorie.
Bezoekersaantallen Molen van Sloten/dorp Sloten verhogen.
Spreiding toerisme over de hele stad.
Op basis van facturen achteraf

Subsidie wordt aangevraagd voor de volgende kostenposten
Productie bord
Bevestigingsmateriaal bord
Totaal
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Bedrag
€ 550
€ 250
€ 800
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Subsidieaanvraag per activiteit
Onderwerpen
Activiteit
Aanleiding
Wat gaat u doen
Wanneer
Voor wie
Nut & resultaat
Verantwoording kosten

Omschrijving
Informatieve bijeenkomst Beheergroep Vrije
Geer en andere belangstellenden i.s.m.
Landschap Noord-Holland.
Actieve groep vrijwilligers bedanken; sociaal
contact binnen groep versterken; nieuwe leden
uitnodigen ook mee te komen helpen
Vaartocht met uitleg door Ilperveld, door
Landschap Noord-Holland (waar Beheergroep
Vrije Geer lid van is)
Reeds afgesproken voor mei 2019; wegens
omstandigheden kon de vaartocht in 2018 niet
worden gehouden.
Vrijwilligers Beheergroep Vrije Geer en
potentieel nieuwe leden
Danken vrijwilligers, onderling contact tussen
vrijwilligers versterken, gemotiveerd houden
vrijwilligers, vrijwilligersgroep uitbreiden.
Op basis van facturen achteraf

Subsidie wordt aangevraagd voor de volgende kostenposten
Vaartocht met gids
Drankjes voor groep

Bedrag
€ 125,€ 80,-

Totaal

€ 205,-

Versie 26 september 2018
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Subsidieaanvraag per activiteit
Onderwerpen
Activiteit
Aanleiding
Wat gaat u doen
Wanneer
Voor wie

Nut & resultaat

Verantwoording kosten

Omschrijving
Ringen ooievaars Natuurpark Vrije Geer en
Lutkemeerschool Oud Osdorp
Op Sloten en Oud Osdorp broeden ooievaars.
Deelnemen aan het internationale
wetenschappelijke ringprogramma
Mei 2019
Vrijwilligers Beheergroep Vrije Geer (zijn er
bij aanwezig) en vele anderen die dit via
verslaggeving na afloop volgen via o.a. de
website ooievaars020 en via divers lokale
media.
Bijdragen aan internationaal wetenschappelijk
project monitoring ooievaarsbestand. En: het
is erg leuk om op deze manier ‘onze’
ooievaars te blijven volgen!
10 euro per ring per ooievaar. Uitgaande van
twee nesten en maximaal vier ooievaars per
nest (lichting 2019)
Alle werkzaamheden rond het ringen zelf
worden door vrijwilligers uitgevoerd. De
klimmer op Natuurpark Vrije Geer wordt door
de gemeente bekostigd uit het reguliere beheer
voor Natuurpark Vrije Geer en de hoogwerker
voor de Lutkemeerschool wordt vanuit het
bedrijfsleven gesponsord.

Subsidie wordt aangevraagd voor de volgende kostenposten
Bedrag
4 jonge ooievaars per nest (Natuurpark Vrije Geer/Lutkemeerschool) 80

Totaal

Versie 26 september 2018

€ 80
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Subsidieaanvraag per activiteit
Onderwerpen
Activiteit
Aanleiding
Wat gaat u doen

Wanneer
Voor wie
Nut & resultaat

Verantwoording kosten

Omschrijving
Speciale zwerfafval-bijeenkomst (Werkgroep
Sloten Schoner)
Iedere week gaat een vast groepje bewoners
van Sloten en omgeving in de buurt
zwerfafval opruimen.
Om deze vrijwilligers te bedanken en om de
drempel voor nieuwe prikkers te verlagen,
willen we in het voorjaar van 2019 alle
prikkers – na afloop van het prikuurtje –
bedanken/welkom heten met een stuk
taart/kop koffie in de Tuin van Sloten.
Voorjaar 2019; afhankelijk van de
weersomstandigheden.
Vrijwilligers werkgroep en andere
belangstellenden.
Bedanken van de vrijwilligers die week-inweek-uit de omgeving schoonhouden, het
proberen uit te breiden van de groep en het
vragen van aandacht voor het probleem van
zwerfafval.
Op basis van facturen achteraf.

Subsidie wordt aangevraagd voor de volgende kostenposten
Bedrag
Consumpties voor 15 personen (koffie/thee/limonade/appeltaart) voor € 100
actieve vrijwilligers en geïnteresseerde toekomstige vrijwilligers

Totaal

Versie 26 september 2018

€ 100
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Subsidieaanvraag per activiteit
Onderwerpen
Activiteit
Aanleiding
Wat gaat u doen
Wanneer
Voor wie
Nut & resultaat
Verantwoording kosten

Omschrijving
Spannende activiteit rond het Politiebureautje
Dit gemeentelijke monument, dat van ons
allemaal is dankzij succesvolle crowdfunding,
midden in de actieve samenleving opnemen.
Moordspel op Sloten; afsluitend borrel op
Dorpsplein, naast het Politiebureautje
Vroege najaar van 2019
Bewoners van het landelijk gebied en andere
belangstellenden
Cultuurhistorie laten (her)leven, contact tussen
bewoners/omwonenden bevorderen
• Materialen nodig voor het spel.
• Inkoop drankjes en ingrediënten zelf te
maken hapjes voor tijdens de borrel.

Subsidie wordt aangevraagd voor de volgende kostenposten
Spelmaterialen/prijzen winnaars
Inkoop drankjes en ingrediënten hapjes borrel

Bedrag
€ 100
€ 200

Totaal

€ 300

Versie 26 september 2018
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Subsidieaanvraag per activiteit
Onderwerpen
Activiteit
Aanleiding
Wat gaat u doen

Wanneer
Voor wie
Nut & resultaat
Verantwoording kosten

Omschrijving
Concerten Sloterkerk
Genieten van prachtige muziek in de fraaie ambiance van een
rijksmonument, de Sloterkerk.
10 concerten in 2018 met professionele musici waaronder
leden van het Concertgebouworkest. Na afloop is er volop
gelegenheid elkaar en de musici te ontmoeten in het gebouw
Vink & Boer naast de Sloterkerk. De bezoekers betalen een
bijdrage van 9 euro die gebruikt wordt om de onkosten van de
organisatie te vergoeden. Subsidie wordt alleen aangevraagd
voor de consumpties na
afloop van de concerten.
Data nog vast te stellen. 10 concerten per jaar
Bewoners uit de buurt en belangstellenden daarbuiten,
rolstoelvriendelijk, zeer lage prijs.
Prachtige muziek in een fraaie ambiance. Verhogen van het
saamhorigheidsgevoel, bevordering welzijn burgers, sociale
cohesie.
Op basis van facturen achteraf.

Subsidie wordt aangevraagd voor de volgende kostenposten
Voor 10 concerten consumpties na afloop van de concerten.
Koffie, thee, frisdank, glühwijn en wat eenvoudige hapjes (koekjes,
nootjes e.d.). Tien maal 35 euro.

Bedrag
€ 350

Totaal

€ 350

Versie 26 september 2018
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Subsidieaanvraag per activiteit
Onderwerpen
Activiteit
Aanleiding
Wat gaat u doen

Wanneer
Voor wie
Nut & resultaat
Verantwoording kosten

Omschrijving
Overige posten die voortkomen uit
activiteiten van de Dorpsraad of haar
werkgroepen
In een aantal gevallen kunnen we uitgaven
zien aankomen. Deze posten nemen we
hierbij op. Het betreft een schatting.
O.a. een brainstormbijeenkomst rondom
eenzame ouderenproblematiek met
betrokken partijen en de doelgroep. Daarna
vervolgactiviteiten.
2018
Alle bewoners uit het gebied en daarbuiten
In zijn algemeenheid het leveren van een
bijdrage aan de leefbaarheid en het
versterken van de sociale cohesie
Op basis van facturen achteraf

Subsidie wordt aangevraagd voor de volgende kostenposten
Brainstormbijeenkomst rondom eenzame ouderenproblematiek met
betrokken partijen en de doelgroep i.s.m. de gemeente
Vervolgbijeenkomst veiligheid
Overig (samenwerking met speeltuinvereniging en Sloten op z’n Kop)
Totaal

Versie 26 september 2018

Bedrag
€ 500
€ 525
€ 1.000
€ 5.525
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