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Activiteitenoverzicht samengevat 
 
Activiteit/onderwerp Bedrag 
Vergoeding voor huur Dorpshuis, update hulpmiddelen  € 21.500 

 
Nieuwjaarsreceptie Dorpsraad Sloten – Oud Osdorp  € 825 

 
Koningsdag € 1.450 

 
4 mei herdenking bij monument Osdorperweg € 550 

 
5 mei activiteit € 650 

 
Tour de Boer € 3.000 

 
Over de Rand - activiteiten € 3.000 

 
Vrijwilligersdag € 1.150 

 
Zingen op het Dorpsplein € 650 

 
Informatiebord Molen van Sloten op tramhalte € 800 

 
Informatieve bijeenkomst Beheergroep Vrije Geer i.s.m. expert en plaatsen 
nachtvlinderval 

€ 225 
 

Filmvoorstelling van de film ‘De slag om het weilandje Vrije Geer’ € 350 
 

Wekelijkse of tweewekelijkse bijeenkomst te organiseren in het Dorpshuis 
gericht op eenzame en/of alleenstaande bewoners in Sloten en omgeving 

€ 350 
 

Speciale zwerfafval-bijeenkomst € 100 
 

Spannende activiteit rond het Politiebureautje met afsluitende borrel op het 
Dorpsplein. In de cel een brits met matras aanbrengen door vrijwilligers 

€ 350 
 

Concerten Sloterkerk 
 

€ 350 

Professionele begeleiding project Speeltuin Sloten Inclusief  € 5.000 
 

Overige activiteiten Dorpsraad (o.a. brainstormbijeenkomst rondom eenzame 
ouderenproblematiek met vervolgactiviteiten, Verkeerssituatie, de brug, 
Sloten op z’n Kop) 

€ 2.000 
 

Totaal – activiteiten reguliere subsidie 
 

€ 42.300 
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Subsidieaanvraag per activiteit/onderwerp  
 
Onderwerpen Omschrijving 
Organisatorische 
faciliteiten 

- Invulling in overleg met de gemeente 
- Behouden van bestaand gebruik door de Dorpsraad, haar 

werkgroepen en bestaande overige gebruikers 
- Verbeteren gebruik door samenwerkingsafspraken met de 

gemeente (zie bijlage 30) 
Aanleiding De activiteiten van de Dorpsraad zijn niet mogelijk zonder deze 

faciliteiten. We verwijzen voor onderbouwing naar de inhoud van dit 
jaarplan. 

Wat gaat u doen Zie hierboven, gemeente komt met voorstel 
Wanneer en waar Het Dorpshuis is gelegen aan de Nieuwe Akerweg 14, 1066ES 

Amsterdam-Sloten, 020 6174511, de.dorpsraad@kpnmail.nl 
Voor wie Alle bewoners, vrijwilligersorganisaties en overige geïnteresseerden uit 

het Dorpsraad gebied maar ook daarbuiten die gebruik willen maken 
van onze faciliteiten en expertise. 

Nut & resultaat De activiteiten van de Dorpsraad zijn niet mogelijk zonder deze 
faciliteiten.  

Verantwoording 
kosten  

- 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. 

- Wij vragen voor 2020 een beperkte subsidie aan om onze 
nieuwe website te onderhouden en de apparatuur (deels te 
vervangen)  

 
Subsidie wordt aangevraagd voor de volgende kostenposten Bedrag  
Vergoeding voor huur Dorpshuis en bijkomende kosten € 20.000 
PC en printer, onderhoudskosten website € 1.500 
  
Totaal € 21.500 
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Subsidieaanvraag per activiteit  
 
Onderwerpen Omschrijving 
Activiteit Nieuwjaarsreceptie Dorpsraad Sloten – Oud Osdorp  

 
Aanleiding Het delen van de plannen voor 2020 en het afleggen van 

verantwoording over het afgelopen jaar 
Wat gaat u doen 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. 
 

Wanneer en waar Vrijdagavond 10 of 17 januari 2020, locatie nog niet bepaald. 
Voor wie en hoeveel Alle bewoners en overige geinteresseerden uit het Dorpsraad 

gebied maar ook daarbuiten. Aantal aanwezigen: 80 - 100 
Nut & resultaat Een speech door de voorzitter van de Dorpsraad waarbij wordt 

teruggekeken op het jaar 2019 en wordt vooruitgekeken naar 
2020 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 2020 kan spelen. Mogelijkerwijze 
het bedanken van een actieve bewoner door het uitreiken van een  
onderscheiding. 

Verantwoording kosten  Op basis van facturen achteraf 
  
  

 
 
Subsidie wordt aangevraagd voor de volgende kostenposten Bedrag  
Schoonmaak, gas & licht & water € 100 
Consumpties voor actieve vrijwilligers (50 x 2 x 2,50) € 250 
Borrelhapjes voor actieve vrijwilligers (50 x 2 x 2,50) € 250 
Bloemen (5x) € 75 
Cadeau gastspreker € 50 
Onderscheiding actieve bewoner € 50 
Materiaalkosten € 50 
Totaal € 825 
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Subsidieaanvraag per activiteit  
 
Onderwerpen Omschrijving 
Activiteit Koningsdag 
Aanleiding Het vieren van de verjaardag van het 

staatshoofd 
Wat gaat u doen Een greep uit de activiteiten: ringsteken te 

paard, fiets en/of kruiwagen, vrijmarkt 
gericht op kinderen, springkussens en 
andere speeltoestellen, poppodium bij 
Kerkzicht, … 

Wanneer Maandag 27 april 2020 
Voor wie en hoeveel Alle bewoners uit het gebied en daarbuiten. 

Aantal bezoekers: 2000 - 4000 
Nut & resultaat Feest, plezier, bijpraten. Koningsdag draagt 

bij aan de sociale cohesie in de 
gemeenschap 

Verantwoording kosten  Op basis van facturen achteraf 
  
  

 
Subsidie wordt aangevraagd voor de volgende kostenposten Bedrag  
Vergunningen (evenementen, verkeersmaatregelen) en 
aansprakelijkheidsverzekering 

€ 800 

Mobiele toiletten € 550 
Afvalcontainers € 100 
  
  
  
Totaal € 1.450 

P.s. : de overige kosten worden gefinancierd uit sponsorbijdragen 
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Subsidieaanvraag per activiteit  
 
Onderwerpen Omschrijving 
Activiteit 4 mei herdenking monument Osdorperweg 
Aanleiding 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 4 mei 2020, vanaf 19.30 uur 
Voor wie en hoeveel Alle huidige bewoners uit het Dorpsraadgebied Sloten-Oud 

Osdorp en daarbuiten met de nadruk op Oud Osdorp. Aantal 
aanwezigen: 80 - 100 
 

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 Bedrag  
Materiaalkosten (o.a. t.b.v. flyers) € 50 
Consumpties (koffie, thee, cake) € 50 
Cadeau gastsprekers € 100 
Scouting € 100 
Bloemen  € 100 
Trompettist € 50 
Vergoeding gas/licht/water gebouw Aladin  € 100 
Totaal € 550 
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Subsidieaanvraag per activiteit  
 
Onderwerpen Omschrijving 
Activiteit 5 mei activiteit 
Aanleiding Het vieren van de vrijheid met een feestelijk en/of relevant 

onderwerp 
Wat gaat u doen Voor 2020 is het onderwerp nog niet bepaald. In 2018 

hebben we een bevrijdingsconcert met lunch op het 
Dorpsplein georganiseerd. In 2019 was het concert met 
medewerking van de Westerharmonie vanwege de 
weersomstandigheden in de Hervormde kerk en de lunch in 
het Dorpshuis  

Wanneer 5 mei 2020 
Voor wie en hoeveel Alle bewoners uit het gebied en daarbuiten. Aantal 

aanwezigen: 75 - 125 
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 Bedrag  
Voor het programma van 2018 en 2019 is € 650 subsidie 
toegekend. Dit bedrag nemen we nu ook op in ons jaarplan 2019 

€ 650 

  
  
  
  
  
Totaal € 650 
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Subsidieaanvraag per activiteit  
 
Onderwerpen Omschrijving 
Activiteit Tour de Boer 
Aanleiding Relatie tussen stad en platteland, verbinden stedelijke bewoners met 

boerenactiviteiten 
Wat gaat u doen 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. 

Wanneer 1e zondag van de maand april, mei, juni, juli of augustus, september, 
oktober  

Voor wie en 
hoeveel 

Alle bewoners uit het gebied en daarbuiten, specifiek gericht om 
stadsbewoners. Aantal bezoekers: 250 - 500 

Nut & resultaat Tonen van het leven op de boerderij op een creatieve en educatieve 
manier 

Verantwoording  Op basis van facturen achteraf 
 
Subsidie wordt aangevraagd voor de volgende kostenposten Bedrag  
Mobiele toiletten, vergunningen, afvalcontainers  e.d. € 1.500 
Huur van springkussens en andere speelattributen € 750 
Overig € 750 
Totaal € 3.000 

P.s. : de overige kosten worden gefinancierd uit sponsorbijdragen en inkomsten 
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Subsidieaanvraag per activiteit  
 
Onderwerpen Omschrijving 
Activiteit Over de Rand - activiteiten 
Aanleiding Activiteiten voor de buurt en omgeving 
Wat gaat u doen Let op: deze aanvraag is voor een belangrijk deel afhankelijk van 

de vraag of de herinrichting van het terrein is opgenomen in de 
begroting van de Gemeente Amsterdam voor 2020. Hierover 
loopt een separaat traject in nauwe afstemming met de gemeente. 
De hieronder opgenomen activiteiten zijn een greep uit de 
ingediende jaarkalender als onderdeel van het plan. 
 
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 Gedurende de periode april t/m september, nader te plannen 
Voor wie en 
hoeveel 

Alle bewoners uit het gebied en daarbuiten. Aantal bezoekers: 35 – 
100 afhankelijk van de activiteit 

Nut & resultaat 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 Bedrag  
Vergunningen, afvalcontainers  e.d. € 1.000 
Huur van springkussens en andere speelattributen, sport 
benodigdheden en dergelijke 

€ 1.000 

Overig € 1.000 
Totaal € 3.000 
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Subsidieaanvraag per activiteit  
 
Onderwerpen Omschrijving 
Activiteit Vrijwilligersdag 
Aanleiding 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.  

Wat gaat u doen Een nader te bepalen activiteit 
Wanneer Zondag xx september 2020 
Voor wie en hoeveel Alle huidige en potentiele vrijwilligers uit het 

Dorpsraadgebied Sloten-Oud Osdorp. Aantal aanwezigen: 25 
- 50 

Nut & resultaat Kennis over ontwikkelingen in het gebied delen, (potentiële) 
vrijwilligers bedanken, motiveren en enhousiasmeren, 
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 Bedrag  
Schoonmaak, gas & licht & water € 100 
Consumpties voor actieve vrijwilligers (40 x 2 x 2,50) € 200 
BBQ voor actieve vrijwilligers (40 x 15) € 600 
Cadeau gastsprekers € 100 
Materiaalkosten € 150 
  
Totaal € 1.150 
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Subsidieaanvraag per activiteit  
 
Onderwerpen Omschrijving 
Activiteit Zingen op het Dorpsplein 
Aanleiding Positieve bijdrage willen leveren aan de 

sociale leefomgeving.  
Wat gaat u doen 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 Zondag 22 december, 19.00 uur 
Voor wie en hoeveel Alle bewoners uit het gebied en daarbuiten. 

Aantal aanwezigen: 75 - 125 
Nut & resultaat 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 Bedrag  
Muzikanten (4 x 50) € 200 
Erwtensoep en roggebrood € 150 
Kerstboom op het Dorpsplein € 200 
Cadeau dirigent  € 50 
Materiaalkosten € 50 
Totaal € 650 
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Subsidieaanvraag per activiteit  
  
Onderwerpen  Omschrijving  
Activiteit  Informatiebord Molen van Sloten op tramhalte  
Aanleiding  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.   

Wat gaat u doen  Informatiebord plaatsen bij uitstaphalte.  
Wanneer en waar  Najaar 2020 
Voor wie  Toeristen en andere belangstellenden in cultuurhistorie.  
Nut & resultaat  Bezoekersaantallen Molen van Sloten/dorp Sloten verhogen. 

Spreiding toerisme over de hele stad.   
Verantwoording kosten   Op basis van facturen achteraf  
    
    
  
  
Subsidie wordt aangevraagd voor de volgende kostenposten  Bedrag   
Productie bord  € 550 
Bevestigingsmateriaal bord  € 250  
Totaal  € 800 
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Subsidieaanvraag per activiteit  
   
Onderwerpen   Omschrijving   
Activiteit   Informatieve bijeenkomst Beheergroep Vrije 

Geer en andere belangstellenden i.s.m. een 
expert over het planten- en dierenleven in het 
gebied 

Aanleiding   Actieve groep vrijwilligers bedanken; sociaal 
contact binnen groep versterken; nieuwe leden 
uitnodigen ook mee te komen helpen  

Wat gaat u doen   Bijeenkomst in Dorpshuis in combinatie met 
wandeling door het gebied en het installeren 
van een mobiele nachtvlinderval om de 
aanwezigheid van vlinders en libellen te 
kunnen meten en monitoren 

Wanneer   Periode mei -september 2020 
Voor wie en hoeveel Vrijwilligers Beheergroep Vrije Geer en 

potentieel nieuwe leden. Aantal 20 - 30  
Nut & resultaat   Danken vrijwilligers, onderling contact tussen 

vrijwilligers versterken, gemotiveerd houden 
vrijwilligers, vrijwilligersgroep uitbreiden.  

Verantwoording kosten    Op basis van facturen achteraf   

   
      
      
   
Subsidie wordt aangevraagd voor de volgende kostenposten   Bedrag    
Cadeaubon spreker € 50,-  
Huur beamer € 50,-  
Drinken en kleine versnaperingen € 25,-  
Mobiele nachtvlinderval €100,-  
      
      
Totaal   € 225,-  
  
  
Nadere info nachtvlinderval 
https://www.vlinderstichting.nl/wat-wij-doen/meetnetten/landelijk-meetnet-nachtvlinders/ 
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Subsidieaanvraag per activiteit  
  
Onderwerpen  Omschrijving  
Activiteit  Filmvoorstelling van de film ‘De slag om het 

weilandje Vrije Geer’  
Aanleiding  De film wordt geproduceerd door vrijwilligers 

uit het dorp en zal in 2020 gereed zijn voor 
vertoning 

Wat gaat u doen  Film voorstelling in de Tuinzaal van de Molen 
van Sloten 

Wanneer  Mei – september 2020, afhankelijk van de 
belangstelling meerdere voorstellingen 

Voor wie en hoeveel Alle bewoners en belangstellenden uit de 
wijde omtrek.60 – 120 aanwezigen 

Nut & resultaat  Vastleggen van lokale geschiedenis en het 
delen van de kennis hierover met 
geïnteresseerden 

Verantwoording kosten   Op basis van facturen achteraf 
   
    
  
Subsidie wordt aangevraagd voor de volgende kostenposten  Bedrag   
Zaalhuur € 100,- 
Drinken en kleine versnaperingen (1 consumptie per persoon) € 250,- 
    
    
    
    
Totaal  € 350 
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Subsidieaanvraag per activiteit  
  
Onderwerpen  Omschrijving  
Activiteit  Doelstelling is op termijn een wekelijkse of 

tweewekelijkse bijeenkomst te organiseren in 
het Dorpshuis gericht op eenzame en/of 
alleenstaande bewoners in Sloten en 
omgeving. Denk aan: praten, spelletjes doen, 
knutselen, organisatie van speciale 
activiteiten.  

Aanleiding  Maatschappelijke ontwikkelingen die ook in 
onze omgeving spelen en o.a. leiden tot een 
groter wordende groep alleenstaanden die 
behoefte hebben aan contact 

Wat gaat u doen  De Werkgroep Culturele Activiteiten gaat dit 
organiseren om te beginnen in 2020 

 
Wanneer  Eerste bijeenkomst: september/december 2020 
Voor wie en hoeveel Alle bewoners en belangstellenden uit de 

wijde omtrek.  Doelstelling 20 – 30 
aanwezigen 

Nut & resultaat  Kennismaking, ontmoeting, verbetering 
sociale cohesie, activiteit tegen eenzaamheid. 
 

Verantwoording kosten   Op basis van facturen achteraf 
   
    
  
Subsidie wordt aangevraagd voor de volgende kostenposten  Bedrag   
Spullen kunnen aanschaffen of een keer een leuke extra activiteit 
kunnen organiseren 
 

€ 250,- 

Drinken en kleine versnaperingen (1 consumptie per persoon) € 100,- 
    
    
    
    
Totaal  € 350 
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Subsidieaanvraag per activiteit 
  
Onderwerpen  Omschrijving  
Activiteit  Speciale zwerfafval-bijeenkomst (Werkgroep 

Sloten Schoner)  
Aanleiding  Iedere week gaat een vast groepje bewoners 

van Sloten en omgeving in de buurt 
zwerfafval opruimen.   

Wat gaat u doen  Om deze vrijwilligers te bedanken en om de 
drempel voor nieuwe prikkers te verlagen, 
willen we in het voorjaar van 2020 alle 
prikkers – na afloop van het prikuurtje – 
bedanken/welkom heten met een stuk 
taart/kop koffie in de Tuin van Sloten.  

Wanneer  Voorjaar 2020; afhankelijk van de 
weersomstandigheden.  

Voor wie  Vrijwilligers werkgroep en andere 
belangstellenden.  

Nut & resultaat  Bedanken van de vrijwilligers die week-in-
week-uit de omgeving schoonhouden, het 
proberen uit te breiden van de groep en het 
vragen van aandacht voor het probleem van 
zwerfafval.  

Verantwoording kosten   Op basis van facturen achteraf.  
    
    
  
Subsidie wordt aangevraagd voor de volgende kostenposten  Bedrag   
Consumpties voor 15 personen (koffie/thee/limonade/appeltaart) voor 
actieve vrijwilligers en geïnteresseerde toekomstige vrijwilligers  

€ 100  

    
    
    
    
    
Totaal  € 100  
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Subsidieaanvraag per activiteit 
  
Onderwerpen  Omschrijving  
Activiteit  Spannende activiteit rond het Politiebureautje  
Aanleiding  Dit gemeentelijke monument, dat van ons 

allemaal is dankzij succesvolle crowdfunding, 
midden in de actieve samenleving opnemen.  

Wat gaat u doen  Moordspel op Sloten; afsluitend borrel op 
Dorpsplein, naast het Politiebureautje. 
Vrijwilligers bouwen brits met matras in de 
cel  

Wanneer  Vroege najaar van 2020 
Voor wie  Bewoners van het landelijk gebied en andere 

belangstellenden  
Nut & resultaat  Cultuurhistorie laten (her)leven, contact tussen 

bewoners/omwonenden bevorderen  
Verantwoording kosten   • Materialen nodig voor het spel.  

• Inkoop drankjes en ingrediënten zelf te 
maken hapjes voor tijdens de borrel.  

    
    
  
Subsidie wordt aangevraagd voor de volgende kostenposten  Bedrag   
Spelmaterialen/prijzen winnaars  € 100  
Inkoop drankjes en ingrediënten hapjes borrel  € 100  
Aanschaf hout t.b.v. brits met matras in de cel € 150 
    
    
    
Totaal  € 350  
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Subsidieaanvraag per activiteit  
 
Onderwerpen Omschrijving 
Activiteit Concerten Sloterkerk  
Aanleiding Genieten van prachtige muziek in de fraaie ambiance van een 

rijksmonument, de Sloterkerk.  
Wat gaat u doen 10 concerten in 2020 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. 
 

Wanneer Data nog vast te stellen. 10 concerten per jaar 
Voor wie Bewoners uit de buurt en belangstellenden daarbuiten, 

rolstoelvriendelijk, zeer lage prijs. 
Nut & resultaat Prachtige muziek in een fraaie ambiance. Verhogen van het 

saamhorigheidsgevoel, bevordering welzijn burgers, sociale 
cohesie. 

Verantwoording kosten  Op basis van facturen achteraf. 
  
  

 
Subsidie wordt aangevraagd voor de volgende kostenposten Bedrag  
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. 
 

€ 350 

Totaal € 350 
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Subsidieaanvraag per activiteit 
  
Onderwerpen  Omschrijving  
Activiteit  Professionele begeleiding project Speeltuin 

Sloten Inclusief 1 
Aanleiding  Het bestuur van de Speeltuin Sloten krijgt 

regelmatig vragen over de toegankelijkheid 
van de speeltuin voor gehandicapten. 

Wat gaat u doen  Nadere uitwerking van de conceptplannen die 
gemaakt zijn om de speeltuin toegankelijk te 
maken voor gehandicapten. Hiertoe zijn 
contacten gelegd met Ontwerpbureau RIS en 
bouwbedrijf BAM Infra. Grondwerk is de 
basis voor verdere uitvoering. Dit wordt door 
de BAM gratis gedaan op basis van de 
plannen van RIS. 

Wanneer  Uitwerking plannen op papier zo snel 
mogelijk, uitvoering grondwerk najaar en 
winter 2019/2020. Opening in 2021 bij het 
100-jarig bestaan van de speeltuin. 

Voor wie  De speeltuin is openbaar en wordt gebruikt 
door bewoners van Sloten, Nieuw-Sloten en 
De Aker en de omliggende buurten 

Nut & resultaat  De plannen zijn erop gericht om 
gehandicapten en eventueel gehandicapte 
begeleiders te faciliteren. Voor gehandicapten 
geldt, net als voor alle kinderen, dat sport en 
spel van groot belang zijn voor de geestelijke 
en lichamelijke ontwikkeling. Het plan is 
geslaagd als er substantieel meer 
gehandicapten (kinderen en verzorgers) de 
speeltuin bezoeken.  De Minister van 
Gehandicaptenzaken ondersteunt het project. 

Verantwoording kosten   Het volledige project gaat in totaal rond de € 
250.000,- kosten. Deze aanvraag betreft een 
onderdeel van het project. Hierbij gaat het om 
ongeveer € 5000,- voor de begeleiding van het 
project door professionals uit de wereld van 
speeltuinen en gehandicaptenorganisaties 

  
Subsidie wordt aangevraagd voor de volgende kostenposten  Bedrag   
Adviezen van de organisaties Speeltuinbende en NSGK  € 1000  
Advies en overleg met ontwerpbureau RIS en BAM € 1500 
Planvorming en gedetailleerde tekeningen Bureau RIS   € 2500 
Totaal  € 5000 

                                                
1Projectplan Speeltuin Sloten inclusief is als bijlage opgenomen 
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Subsidieaanvraag per activiteit  
 
Onderwerpen Omschrijving 
Activiteit Overige posten die voortkomen uit 

activiteiten van de Dorpsraad of haar 
werkgroepen  

Aanleiding In een aantal gevallen kunnen we uitgaven 
zien aankomen. Deze posten nemen we 
hierbij op. Het betreft een schatting. 

Wat gaat u doen O.a. een brainstormbijeenkomst rondom 
eenzame ouderenproblematiek met 
betrokken partijen en de doelgroep. Daarna 
vervolgactiviteiten. 

Wanneer 2020 
Voor wie Alle bewoners uit het gebied en daarbuiten 
Nut & resultaat In zijn algemeenheid het leveren van een 

bijdrage aan de leefbaarheid en het 
versterken van de sociale cohesie 

Verantwoording kosten  Op basis van facturen achteraf 
  
  

 
Subsidie wordt aangevraagd voor de volgende kostenposten Bedrag  
Brainstormbijeenkomst rondom eenzame ouderenproblematiek met 
betrokken partijen en de doelgroep i.s.m. de gemeente 

€ 500 

Vervolgbijeenkomsten veiligheid, de brug en de verkeerssituatie rondom 
Sloten en Oud-Osdorp 

€ 500 

Overig (samenwerking met speeltuinvereniging en Sloten op z’n Kop) € 1.000 
Totaal € 2.000 
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Bijlage 
 

 
Projectplan Speeltuin Sloten inclusief maken  

 
Inleiding  
Speeltuinvereniging Sloten beheert de oudste speeltuin van Amsterdam. Speeltuinvereniging 
Sloten is opgericht in 1921 omdat buurtbewoners zich zorgen maakten over het toenemende 
verkeer over de Sloterweg en de gevaren daarvan voor de kinderen. Er werd een perceel 
landbouwgrond gebruikt om een speeltuingebouw en speeltoestellen te plaatsen. De actieve 
vereniging organiseerde vakantiekampen voor de minder bedeelde kinderen en er waren 
diverse hobby clubs en vieringen.  
Eigenlijk is er anno 2018 niet heel veel veranderd aan de speeltuin: nog steeds biedt het 
speeltuingebouw (“Tuin van Sloten”) de mogelijkheid voor activiteiten en verhuur voor 
feestjes en bieden de vele speeltoestellen veilig vertier voor de kinderen. 
Maar anno 2018 is er gelukkig wel iets veranderd in de erkenning en participatie van kinderen 
met een beperking. Zij hebben hun plek in de maatschappij opgeëist en verlangen terecht 
dezelfde speelkansen als kinderen zonder beperking.  
In dat kader is er in 2015 door het oude bestuur opdracht gegeven om een nieuw ontwerp te 
maken voor de speeltuin waarbij de speeltuin en de nieuwe toestellen ook toegankelijk 
moeten worden voor –met name- rolstoelgebruikers. Daarbij bedoelen we niet alleen kinderen 
in een rolstoel, maar ook begeleiders, ouders en grootouders in een rolstoel die meekomen 
met hun (klein)kinderen. 
 

Waarom 

Het perceel is inmiddels al een lange tijd eigendom van de gemeente en deze verhuurt het aan 
de speeltuinvereniging voor het symbolische bedrag van 1,- per jaar. Het onderhoud en 
behoud van de speeltuin is de taak van het -onbezoldigde- bestuur van de vereniging. De 
openbare speeltuin zorgt met behulp van lidmaatschappen voor dit onderhoud. 

In 2015 is er in opdracht van het bestuur een vernieuwingsplan gemaakt door Buro RIS. 
Hierbij willen we de speeltuin omtoveren in een speeltuin die ook voor minder valide 
kinderen een fijne en veilige speelplek is.  

Er is specifiek gekozen om inclusief spelen mogelijk te maken omdat we het niet acceptabel 
vinden dat een kind (of (groot-)ouder) met rolstoel onze speeltuin niet kan benutten. We zien 
in de speeltuin nu al dat het samen spelen met kinderen met een beperking (verstandelijk en 
niet lichamelijk) fijn is voor beide groepen!   
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Het aantal kinderen met een beperking in Amsterdam is 1,9% volgens het CBS, waarvan 
0,5% een lichamelijke beperking heeft. Dat is een flink aantal kinderen! Deze kinderen 
komen al moeilijker en dus minder buiten en ook zij moeten een plek krijgen waar zij in een 
veilige omgeving heerlijk  buiten bezig kunnen zijn.  

Speeltuin Sloten is -voor zover wij weten- de enige openbare speeltuin in Amsterdam (m.u.v. 
Amsterdam Noord?) en omgeving die inclusief spelen mogelijk wil maken.  

 

Promotie 

Elk jaar in april wordt het speeltuinseizoen feestelijk geopend waarbij de speeltuin wordt 
opgeleukt met de spellen uit de spellenbus van de NUSO. In het jaar 2021 bestaat de 
speeltuinvereniging precies 100 jaar. Het is het streven om de speeltuin in dat jaar voor een 
belangrijk deel aan het nieuwe plan te laten voldoen. We zullen de opening van het 
speelseizoen 2021 aangrijpen om iedereen in de omgeving op de hoogte te brengen dat we 
inclusief spelen mogelijk maken. 

In aanloop daar naartoe is contact gezocht met diverse organisaties die de (lichamelijk) 
beperkte kinderen en hun ouders kunnen bereiken. We hebben daarbij gebruik gemaakt van 
de website socialekaart.amsterdam.nl en diverse (dag-)opvang organisaties, MEE, 
orthopedische en andere zorgorganisaties. 

De diverse activiteiten die elk jaar standaard op de kalender staan worden dan ook voor deze 
groep kinderen uitvoerbaar (denk aan paaseieren zoeken, talentenjacht, Sinterklaasviering 
e.d.) en hen kunnen we dan gelukkig ook eindelijk specifiek uitnodigen.  

Daarnaast hebben we als bestuur de intentie om nieuwe activiteiten te organiseren die -na 
overleg met deze kinderen- specifiek voor hen van toegevoegde waarde zijn. Denk 
bijvoorbeeld aan een spellenmiddag met de Gymnastiekfabriek, waarbij hun kunnen i.p.v. hun 
niet-kunnen wordt benut en beloond.  

Volkskrant, oktober 2018 
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Begroting en realisatie 

Bijgevoegd is de globale begroting voor het totale plan. Zoals u ziet is het een enorm bedrag 
om het totale plan uit te voeren. Via lidmaatschap en kleine donaties gaan we het niet redden; 
die zijn al nodig voor het onderhoud van de huidige speeltoestellen, gebouw en terrein.  

En dus is het plan opgevat om via diverse subsidie regelingen het bedrag bij elkaar te krijgen. 
Deze aanvragen betreffen telkens een specifiek onderdeel van het totale project. De 
procedures rond deze aanvragen zijn echter bewerkelijk en vragen veel tijd, papierwerk en 
geduld. Als vrijwillig bestuur hebben wij al vele fondsen en mogelijke sponsoren benaderd. 
Daarvan is er 1 fonds binnengehaald en zijn er nog 2 veelbelovend.  

Belangrijk onderdeel van het plan betreft het grondwerk, met name het hoofdpad tussen de 
speeltoestellen, en de drainage van het terrein. Er zijn vergevorderde contacten met een groot 
bouwbedrijf, BAM-Infra, dat op dit moment de mogelijkheden onderzoekt  om dit werk om-
niet of tegen een beperkte vergoeding uit te voeren. Dit zal de verdere uitvoering van de 
plannen een enorme boost geven. 

Gezien de tijdsduur en maximale bedragen die de fondsen bijdragen, hebben we besloten het 
plan in kleine stukjes uit te voeren. Een 1e realisatie van een rolstoelvriendelijk 
zandbaktoestel is in de zomer 2018 opgeleverd. Hierbij is ook een deel eigen vermogen van 
de speeltuinvereniging gebruikt om het 1e (deel)project eindelijk van de grond te kunnen 
krijgen. Er staat nu een prachtig toestel, dat ook in een artikel van de Volkskrant mocht 
schitteren! 

We zijn er nog lang niet, dat realiseren we ons terdege. Een professionele –maar 
onbezoldigde- fondsenwerver zou meer dan welkom zijn.  

Maar…uiteraard gaan we dit plan ooit –voor het grootst mogelijke deel- uitvoeren. Al gaat 
het in kleine stukjes en duurt het langer dan gehoopt: we gaan Speeltuin Sloten inclusief 
maken!    

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Speeltuinvereniging Sloten 
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Nieuwe plan inclusief spelen Speeltuin Sloten 


