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Inleiding 

Dit document bevat alle vragen die worden gesteld op de website (www.indebuurt033.nl  Prettig 
samen leven  Subsidie-aanvraag-formulier) om subsidie aan te vragen. Handig voor als groepen 
samenwerken om een aanvraag in te dienen. De definitieve aanvraag kan online worden ingevoerd. 

1. De aanvrager(s) 

Handelt aanvrager namens 
een rechtspersoon? 

stichting 

Naam rechtspersoon De Kubus 

 

2. De activiteit  - De subsidie wordt aangevraagd voor: 

Naam van uw activiteit Locatie spaarnestraat jaar 2018 
 
 

Beschrijving van uw activiteit Basisschool de Kubus wil door blijven gaan met het 
daadwerkelijk uitvoeren van het bestaande ontwerp om het 
schoolplein nog groener te maken. Wij hebben een stuurgroep 
speelpleinen die bestaat uit leerkrachten, ouders en de 
ontwerpster van het plan. Het is belangrijk dat het een mooie 
groene speelplaats wordt voor de kinderen van de Kubus maar 
ook voor alle andere kinderen in de wijk. 
 

De datum van de activiteit is 
bekend 

01-01-2018 
 

Startdatum activiteit Wij willen in januari 2018 verder gaan met de uitvoering van het 
ontwerp. 

Einddatum activiteit Wij hopen eind 2018 een groot deel van ons plan uitgevoerd te 
hebben. 
31-12-2018 

Wijk Soesterkwartier 
 

 

Doel(en) uit het wijkplan waar 
uw activiteit aan bijdraagt 

De volgende doelen uit het wijkplan worden zeker behaald door 
ons plan om het speelplein groener te maken. 
1 saamhorigheid 
5 gezondheid 
6 jeugd en jongeren 
7 voorzieningen. 

http://www.indebuurt033.nl/
https://www.indebuurt033.nl/prettig-samen-leven/
https://www.indebuurt033.nl/prettig-samen-leven/
https://www.indebuurt033.nl/prettig-samen-leven/ondersteuning-bewonersinitiatief/subsidie-aanvragen/subsidieaanvraagformulier/
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Het is vooral ook heel belangrijk om iets te doen aan het imago 
van de school omdat 40 procent van de kinderen uit de wijk naar 
een  school gaan buiten de wijk. 
 

Resultaten die u wilt bereiken Het doel is een nog groener schoolplein met nog meer kruip en 
sluip door elementen. 
Er komt ook een waterpomp op het speelplein en kinderen 
mogen dan met water en modder spelen. 
 
 
 

 

3. Geld  - Kosten en gevraagde subsidie 

Beschrijf hieronder gedetailleerd waar u het subsidiegeld voor wilt gebruiken. Wilt u bijvoorbeeld 
een maaltijd voor ouderen organiseren? Beschrijf dan per post de kosten. Bijv. ruimte huren - xx 
euro, boodschappen -  xx euro etc.  
 

Beschrijf per post wat de 
kosten voor de activiteit 
bedragen 

Budgetpost omschrijving 2018 Bedrag 

..aanbrengen tunnelbuis 

..aanbrengen houten inpak 

..aanbrengen grond 

..inplanten bosjes 
Aanbrengen hekje 
Aanbrengen schors 
Plaatsen liggende en staande 
boomstammen 
Aanpassen vlonder en plaatsen 
pomp 
beplanting 
Plaatsen pergola met goot 
Maken levende wilgentunnel 

€280,00 
€1575,00 
€420,00 
€210,00 
€ 210,00 
€ 280,00 
€455,00 
 
€1950,00 
 
€ 800,00 
€ 400,00 
€ 420,00 

Totaal € 7000,00 

 

A. Totale kosten voor de 
activiteit 

€7000,00 

B. Eigen bijdrage en/of 
cofinanciering 

Wij krijgen €2000,00 van waterschap. 

Toelichting bronnen 
cofinanciering 

Wij hebben in 2017 € 12.500 van waterschap gekregen en dat 
bedrag hebben wij voor het voorplein gebruikt. 
Elk jaar doen wij ook een aanvraag bij NL doet. 
Basisschool de kubus reserveert ook een bedrag in haar 
investeringsbegroting. 
Katholiek jeugdwerk Soesterkwartier heeft ook een bijdrage 
gedaan om het een en ander te verwezenlijken. 
 
. 

A - B: Gevraagde subsidie voor 
de activiteit 

€ 5000,00 
 
. 
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Is er voor deze activiteit ook 
ergens anders subsidie 
aangevraagd? 

Wij gaan straks ook weer een aanvraag doen bij NL doet. 
 

 

 

4. Aanvullende vragen voor de rangschikking 

Vul de onderstaande vragen in indien deze van toepassing zijn op uw activiteit. 
Om een goede keuze uit de diverse aanvragen te maken, wordt de stapel aanvragen gerangschikt. 
De rangschikking is bepaald door de onderstaande criteria, waarbij A zwaarder weegt dan B, B 
zwaarder weegt dan C, enzovoorts. De vragen ‘mede-subsidieaanvrager’ en ‘meer 
fondsen/regelingen die bijdragen aan dit initiatief’, zijn al eerder beantwoord. 

 

C. Inzet van mensen 
 
 

Aantal onbetaalde 
krachten (vrijwilligers) 

Heel veel ouders van onze school. 
 
 

Aantal betaalde 
krachten in FTE 

.. 
 
 

D. Cofinanciering 
 

E. Bestaande faciliteiten / 
activiteiten 

Gebruik maken van 
bestaande faciliteiten 

Wij gebruiken natuurlijk het 
schoolgebouw en de aanwezige 
tuinmaterialen. 
 
 

Aansluiten bij 
bestaande activiteiten 

..Bijna elk schooljaar is het doel bij het 
schoolfeest geweest om een deel ervan 
te besteden aan het schoolplein. 
 
 

F. Toekomst zonder 
subsidie 

..Wij proberen elk jaar geld vrij te maken in onze 
investeringsbegroting 
 
 

G. Toekomstig potentieel 
op nog grotere bijdrage 
aan gestelde doelen 

Ons schoolplein is een voorbeeld voor andere scholen in andere 
wijken. Zij komen regelmatig kijken en vragen onze 
beleidsstukken op. 
 
 

 


