Beoordelingscriteria
Districtsfonds: beleef je buurt
ALGEMENE CRITERIA
Je initiatief heeft als doel:
- de buurt of wijk sterker te maken
- gemeenschapsvorming te bevorderen
- fierheid op je buurt of wijk te versterken
- ontmoeting te stimuleren
- ruimte te bieden tot beleven
Je initiatief bevat minstens één van de hierna opgesomde kenmerken:
- gericht is op kinderen en/of jongeren
- gericht is op senioren
- aanzet tot sport en beweging
- cultuurbeleving bevordert
- ontmoeting organiseert op straat- of buurtniveau
- de leefomgeving verbetert
- gericht is op innovatie en SmartCity
Je initiatief is gericht op de inwoners van het district Antwerpen en heeft aandacht voor alle
Antwerpenaren ongeacht gender, functiebeperkingen, leeftijd, afkomst of seksuele geaardheid.
Je initiatief is openbaar en laagdrempelig.
Je initiatief gaat verder dan de reguliere werking van je vereniging.
Het district ondersteunt geen:
- louter levensbeschouwelijke initiatieven die gericht zijn op religiebeleving of -verspreiding
- reguliere werkingskosten
- initiatieven die een gesloten karakter hebben
- commerciële initiatieven
- initiatieven van politieke partijen of met politieke doeleinden
- initiatieven van stedelijke diensten en dochterbedrijven (m.u.v. scholen voor module B)
- benefieten of fondsenwerving

TERMIJNEN
Een aanvraag moet binnen onderstaande termijn ingediend worden.

Wat?

Hoeveel weken vooraf indienen?

kleine activiteit zonder logistieke
ondersteuning
kleine activiteit met logistieke ondersteuning
(straatafsluiting & materiaalboxen)
grote activiteit
project

4 weken
6 weken
8 weken
8 weken

GEBIED
Je initiatief gaat door:
- op het grondgebied van district Antwerpen
- op het openbaar domein of op toegankelijk privédomein
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COMMUNICATIE
-

Je communiceert ruim via verschillende kanalen en richt je niet enkel op eigen leden
Aankondigingen moeten in het Nederlands gebeuren
Je gebruikt minstens de Nederlandse taal tijdens het betoelaagde initiatief

FINANCIELE CRITERIA
Voor je initiatief zorg je voor een begroting. Dit is een financieel plan waarin je duidelijk omschrijft
waarvoor je de toelage zal gebruiken. Je schat de uitgaven in en maakt een raming van eventuele
inkomsten. Dit financieel plan toont aan wat het gewenste toelagebedrag is. Je initiatief is voor
deelnemers laagdrempelig op financieel vlak
Het toelagebedrag:
- is geplafonneerd tot het werkelijke financiële tekort
- staat in verhouding tot het beoogde resultaten en de te bereiken doelgroep
- staat in verhouding tot de eigen inspanning van de organisatoren, voorziene inkomsten en
- de bijdragen van deelnemers
Andere toelageaanvragen voor hetzelfde doel worden uitdrukkelijk vermeld bij de aanvraag. De
toelage is niet cumuleerbaar met toelagen van derden voor dezelfde uitgaven.
Kosten die niet in aanmerking komen voor de berekening van de toelage:
- financiële vergoeding/loon van personen die d.m.v. een arbeidsovereenkomst verbonden
- zijn aan de vereniging
- kosten voor wegwerpmateriaal zoals kartonnen borden, plastieken bekers, plastieken
- rietjes, enzovoort. De voornoemde opsomming is niet limitatief
- boetes en gerechtelijke kosten
- forfaitaire vrijwilligersvergoedingen uitgezonderd Kleine Vergoedingsregel (KVR) en
- noodzakelijke reële onkosten
- cadeaubonnen
- verbruikskosten van nutsmaatschappijen zoals elektriciteit, water, internet, telefoon en
- huur van eigen infrastructuur
- brandstofonkosten
- toegangstickets en vervoersonkosten in het kader van een uitstap

SPECIFIEKE CRITERIA
Kleine activiteit
Kortdurend
= 1 of 2 aaneensluitende dagen
Bewoners samenbrengen en het samen beleven stimuleren
Gericht op straatniveau
of gericht op buurtniveau
 alle inwoners van de straat worden
 in de hele buurt wordt promotie gevoerd
uitgenodigd
 vindt plaats in de straat of op toegankelijk
privédomein
Financieel:
- Deelname is gratis of maximum 6 euro
- De ingediende begroting in verhouding met het verwachte aantal deelnemers
- Maximaal 250 € kan gespendeerd worden aan eten en drinken
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Grote activiteit
Kortdurend
= 1 of 2 aaneensluitende dagen
Gericht op één of meerdere wijken of het hele district

(overstijgt straat- en buurtniveau)

Grotere betrokkenheid van districtsbewoners
of extra inhoudelijk luik toevoegen voor een
realiseren
doelgroep
Resultaatsgericht
Maatschappelijke meerwaarde voor het district en haar bewoners
Er worden inspanningen geleverd om een diverse doelgroep te bereiken (etnisch/gender/leeftijd)
Men zoekt samenwerkingsverbanden met lokale partners om de activiteit te versterken
Financieel:
- De deelnameprijs is laagdrempelig en voor mensen met een VT-statuut is goedkope
deelname mogelijk
- De ingediende begroting in verhouding met het verwachte aantal deelnemers
- Het budget voor eten en drinken is in proportie met het doel van de activiteit en het
verwachte aantal deelnemers

Project
Langere periode
met duidelijk begin en einde
duur: maximaal 1 jaar

Een project krijgt éénmalig financiële ondersteuning. Een
verlenging is uitzonderlijk en moet opnieuw aangevraagd en
gemotiveerd worden.
Een samenhangend, planmatig en resultaatsgericht geheel van doelstellingen en activiteiten
Grotere betrokkenheid van districtsbewoners
of extra inhoudelijk luik toevoegen voor een
realiseren
doelgroep
Er is goed uitgewerkt plan van aanpak :
- concrete doelen/resultaten
- stappenplan met timing
- voldoende voorbereiding
- je geeft aan hoe je het project na einddatum al dan niet wil bestendigen
Maatschappelijke meerwaarde voor het district en haar bewoners
Er worden inspanningen geleverd om een diverse doelgroep te bereiken (etnisch/gender/leeftijd)
Men zoekt samenwerkingsverbanden met lokale partners om de activiteit te versterken
Financieel:
- De deelnameprijs is laagdrempelig en voor mensen met een VT-statuut is goedkope
deelname mogelijk
- De ingediende begroting is gedetailleerd en de inkomsten en uitgaven staan in verhouding
tot het doel en de doelgroep van het project

JAARLIJKS MAXIMA
Maximaal aantal betoelagingen per jaar
Max. 4 kleine activiteiten per jaar
Logistieke ondersteuning voor een straatfeest:
- maximaal 2 keer per jaar een straatafsluiting
- maximum 3 materiaalboxen aanvragen
Max. 2 grote activiteiten per jaar
Max. 2 projecten per jaar
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SPEERPUNTEN UIT HET BESTUURAKKOORD
District Antwerpen schuift onderstaande punten uit het bestuursakkoord naar voren en hoopt dat
dit indieners kan inspireren om initiatieven uit te werken. Check af of uw initiatief bijdraagt aan de
doelstellingen van het district.
JEUGD
 De zelfstandigheid van jongeren verhogen, hen ondersteunen in hun schoolcarrière en hun
ondernemingszin te vergroten.
 Projecten die bruggen bouwen tussen gemeenschappen, voor initiatieven rond
‘kruispuntjeugdwerk’ en het werken met specifieke doelgroepen.
SENIOREN
 Ondersteuning bieden aan de meest kwetsbare ouderen, waarbij vereenzaming een
belangrijk aandachtspunt is.
 Intergenerationele projecten: jongeren die senioren wegwijs maken en omgekeerd.
 Actief ouder worden.
 Digitalisering: ouderen leren werken met smartphones, tablets en nuttige webapplicaties;
 Bewegen om lang gezond te blijven.
 Taalbarrière bij allochtone ouderen wegwerken.
CULTUUR
 Cultuurbeleving (muziek, podiumkunsten, beeldende kunsten, literatuur, film & foto,
multimedia, mode, erfgoed en volkscultuur) in de wijk of bij specifieke groepen
bevorderen.
 Unieke cultuurprojecten met een bijzondere inhoud qua programma, werkvorm of
inbedding.
 Cultuurprojecten waar meerdere partners of een groep kunstenaars bij betrokken zijn.
 Verenigingen worden gestimuleerd om hun doelpubliek te verbreden.
 Ouderen stimuleren tot cultuurparticipatie.
SPORT






Fysieke fitheid van de inwoners van het district bevorderen.
Samenhangend en divers sport- en beweegaanbod binnen het district realiseren.
Laagdrempelige sport- of beweeginitiatieven, zoals initiaties.
Lokale sportevenementen die sterk gemeenschapsvormend zijn en randactiviteiten
mogelijk maken voor alle bewoners.

STADSMAKERS
 Experimentele initiatieven die straatbewoners hebben ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld
tuinstraten of toekomststraten.
INNOVATIE
 Smart city-toepassingen en alle beschikbare data worden gebruikt bij beleidsvorming. Data
kunnen binnen bepaalde wettelijke grenzen ter beschikking worden gesteld van burgers
die bepaalde projecten willen opzetten.
ALGEMEEN
 Initiatieven die nieuwkomers verder vertrouwd maken met het Nederlands.
 Jeugd en senioren zijn horizontale thema’s: in alle domeinen wordt daarom best rekening
gehouden met de noden en wensen van kinderen, jongeren en senioren
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