Reglement
Leefbaarheidsfonds

Voor het leefbaarheidsfonds van Zaam Wonen gelden de volgende spelregels:
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

Het fonds is bestemd voor projecten en/of activiteiten die zijn gericht op het
bevorderen van de leefbaarheid in de directe nabijheid van woongelegenheden of
andere roerende zaken of ten behoeve van de huurders van woonstichting Zaam
Wonen. Het kan daarbij gaan om het aanbrengen c.q. realiseren van voorzieningen,
maar ook om activiteiten op sociaal, maatschappelijk of cultureel gebied, met een
duurzaam karakter. Jubileum- of bestaansfeesten van maatschappelijke organisaties
vallen buiten de reikwijdte van het fonds.
Jaarlijks stelt woonstichting Zaam Wonen een bedrag van € 10.000,- beschikbaar.
Aanvragen voor een bijdrage uit het fonds worden in behandeling genomen op datum
van binnenkomst bij woonstichting Zaam Wonen.
Alleen schriftelijke aanvragen worden in behandeling genomen. Aanvragen worden
ingediend middels het daarvoor bestemde aanvraagformulier en gericht aan
woonstichting Zaam Wonen.
Een aanvraag moet in overeenstemming zijn met het in artikel 1 omschreven doel en
wordt gedaan door een groep (buurt-)bewoners, een vereniging, een stichting of
instelling zonder winstoogmerk of commerciële doelstelling.
Het project of activiteit waarvoor een aanvraag wordt gedaan, heeft een aantoonbaar
draagvlak binnen de buurt of binnen de organisatie die de aanvraag doet en komt ten
goede aan de leefbaarheid in de directe nabijheid van woongelegenheden, andere
roerende zaken of huurders van woongelegenheden van woonstichting Zaam Wonen.
De aanvraag moet een afzonderlijk geformuleerd en concreet afgebakend project
en/of activiteit betreffen. Jaarlijks terugkerende projecten of activiteiten en projecten
of activiteiten met een periodiek karakter komen in beginsel voor een eenmalige
bijdrage in aanmerking.
Aanvragen gericht op algemene budgetvorming en dergelijke komen niet voor een
bijdrage in aanmerking, evenals aanvragen enkel gericht op een individueel
persoonlijk belang.
De beschikbaar gestelde financiële middelen uit het leefbaarheidsfonds moeten
rechtstreeks en direct worden aangewend voor het geformuleerde project of activiteit.
De aanvraag dient te zijn vergezeld van een begroting van het project of activiteit. De
begroting dient zonder bijdrage uit het fonds niet sluitend te zijn. Er dient tevens
sprake te zijn van financiële steun door andere partijen.
Aanvragen met een overwegend politiek karakter of aanvragen die met name zijn
gericht op het uitdragen van een (godsdienstige) geloofsovertuiging worden niet in
behandeling genomen.
Woonstichting Zaam Wonen kan bij de toekenning van een bijdrage aan het project of
activiteit aanvullende voorwaarden stellen (bijvoorbeeld ten aanzien van
zelfwerkzaamheid van aanvrager(s) en/of kwaliteitseisen ten aanzien van materialen).
Woonstichting Zaam Wonen houdt zich het recht voor de aanvraag aan andere
belanghebbenden (bijvoorbeeld andere bewoners) voor te leggen. Inspraak is dan
mogelijk.
Woonstichting Zaam Wonen besluit of, en zo ja, tot welke hoogte en hoe een
eventuele bijdrage aan het project of activiteit wordt verstrekt. Dit besluit is bindend.
Bezwaar en/of beroep tegen het door woonstichting Zaam Wonen genomen besluit is
niet mogelijk.
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Woonstichting Zaam Wonen heeft het recht achteraf verantwoordingsstukken op te
vragen om te bepalen of aan de voorwaarden die aan het fonds, de aanvraag en/of
de toegekende bijdrage zijn verbonden, is voldaan. De aanvrager(s) is c.q. zijn
verplicht deze verantwoordingsstukken binnen de daarvoor door woonstichting Zaam
Wonen te stellen termijn aan woonstichting Zaam Wonen te overleggen.
De aanvrager gaat akkoord met het gebruik van het project of activiteit in
publiciteitsuitingen door woonstichting Zaam Wonen. In publiciteitsuitingen van de
aanvrager maakt zij kenbaar dat het project of activiteit mede tot stand is gekomen
door steun van woonstichting Zaam Wonen uit het leefbaarheidsfonds.

