Subsidieaanvraag van: 385 Sk

Handelt aanvrager namens een rechtspersoon?
Vereniging
Naam rechtspersoon
Speeltuinvereniging Wagenspeelplaats
Is er sprake van een mede-aanvrager?
Ja
Is de mede-aanvrager een rechtspersoon?
Ja
Naam rechtspersoon mede-aanvrager
Food and Feast company
Naam van je activiteit
Ontmoetingsplek De Verkeerstuin
Beschrijving van je activiteit
Onder de bezoekers in De Verkeerstuin zijn veel mensen uit het Soesterkwartier (en ook uit andere wijken
in de stad Amersfoort) waar vaak sprake is van armoede en werkloosheid. Dit zorgt voor veel stress en
multi probleem situaties. Ook zijn er veel bezoekers die tweeverdieners zijn met een gezin en daarnaast
mantelzorgtaken of ander vrijwilligerswerk doen. Hierdoor merk je dat er weinig kracht en/of ruimte is om
structureel vrijwilligerswerk te doen bij De Verkeerstuin (en bij andere vrijwilligersorganisaties hoor je vaak
dezelfde geluiden). In de Verkeerstuin worden heel veel gratis en laagdrempelig toegankelijke activiteiten
georganiseerd. Om dit mogelijk te blijven maken zijn er vier activiteiten bedacht.
1. De eerste activiteit is de “Typisch Wij” aanpak. Dat wil zeggen als ouders er toch zijn, kunnen ze ook
goed helpen met alle taken die er zijn tijdens de gratis openstelling. Kinderen spelen, Ouders delen. In
2017 is dit al zo opgepakt en het blijkt te werken. Als je ouders vraagt en betrekt zijn er velen die graag
willen helpen.
2. Als tweede activiteit wordt gewerkt aan het concept om vrijwilligers te vinden en binden die met behoud
van (bijstand)uitkering kunnen participeren en meewerken in De Verkeerstuin om zo te kunnen groeien,
re-integreren en een opstapje kunnen maken (terug) de samenleving in indien mogelijk weer naar betaald
werk. (Hierbij zetten we ook het concept van de wijkaanschuifdiners in van Food and Feast om de
samenwerking te bevorderen.)
3. De derde activiteit is het mogelijk maken van trainingen voor de vrijwilligers en voor potentiële nieuwe
vrijwilligers. In kader van eigen kracht, ontwikkelen we voor, door en met de vrijwilligers een eigen
training. Daarnaast zullen we gebruik maken van bestaande trainingen en kennis in de stad bij non-profit
organisaties. (Hierbij zetten we ook het concept van de wijkaanschuifdiners van Food and Feast in om de
samenwerking te bevorderen.)
4. De laatste activiteit is het coördineren van alle activiteiten die (al) in De Verkeerstuin plaats vinden. De
inrichting moet passend en veilig zijn voor de verschillende doelgroepen en de logistiek waaronder
agendabeheer moet gedaan worden. Alle aanvragen voor maatschappelijke events moeten geregeld
worden, er gaan dingen stuk en er wordt continu verbouwd in afstemming met NS en WWP. Dit vergt
behoorlijk veel coördinatie en afstemming.
Startdatum activiteit
01/01/2018
Einddatum activiteit
12/31/2018
Wijk
Soesterkwartier Isselt

Doel(en) uit het wijkplan waar je activiteit aan bijdraagt
1. Het creëren van laagdrempelige ontmoetingsplekken en hulp en informatie geven aan de doelgroep
“ouders/verzorgers en hun kinderen en jongeren van 0 t/m 23 jaar”. Hierbij kan gedacht worden aan het
signaleren en uitzoeken van de opvoedingsproblematiek.
2. Het organiseren van gratis activiteiten (ook voor jongeren 13-18 jaar); Het creëren van laagdrempelige
voorzieningen en inloop/meedoen #TypischWij.
3. Het organiseren van opvoed-handvatten voor ouders om hun kinderen te kunnen ondersteunen. Hierbij
het versterken van onderlinge samenwerking tussen betrokken organisaties en het aanbieden van
informatie (preventief) aan ouders/verzorgers.
Welke resultaten wil je bereiken?
1. Dat De Verkeerstuin blijft bestaan als gratis speelplek voor kinderen, als laagdrempelige
ontmoetingsplek voor (groot)ouders en als creatieve broedplaats voor tal van maatschappelijke events en
activiteiten door de vrijwilligers.
2. Een stevige aanpak “Typisch Wij” met een grote poel van vrijwilligers. Ongeveer 30 in de verschillende
teams die meer structureel en actief betrokken zijn bij De Verkeerstuin. En weer een poel van 80
vrijwilligers zien te krijgen die meer incidenteel of 4-8 keer per jaar meehelpen in De Verkeerstuin.
Terugloop herstellen en op peil houden van vrijwilligersbestand.
3. Meer binding tussen de vrijwilligers. Gezelligheid en samenwerking. Teambuilding.
4. Een participatieplek zijn voor vrijwilligers, mensen zonder werk of mensen die anderszins in de
samenleving een plek nodig hebben waar je met je talent kunt zijn wie je bent en waarde kunt/mag
toevoegen.
5. Groei en ontwikkeling bij de vrijwilligers. Maar ook bij de (groot)ouders die De Verkeerstuin bezoeken
en die, omdat De Verkeerstuin zo’n fijne plek is, graag mee willen doen als vrijwilliger.
6. Een samenwerking met MBO Stagevaardig, met mamapapacafe, met FoodandFeastcompany, met
Indebuurt033 en met andere sociale wijkorganisaties waar mogelijk, zoals met de scholen en met de
speeltuinverenigingen in de wijk Soesterkwartier.
7. Een of twee vrijwilligers met de sterretjes in de ogen, die vanaf 2019 (2020) de (meeste) organisatieen coördinatie-uren gaan overnemen van de bovengenoemde zes (hoofd)activiteiten.
Begroting: beschrijf per post wat de kosten voor de activiteit bedragen
1. Organisatie en coördinatie van de aanpak Typisch Wij; 40 weken x 4 u/wk = € 5666,=
2. Opzetten en uitvoeren van het project “van bijstand naar op stand leven” ; 40 weken x 4 u/wk = €
5666,=
3. Organiseren van de trainingen (voor, door en met vrijwilligers).
+ Trainingen zelf ontwikkelen en uitvoeren en zelf volgen; 40 weken x 4 u/wk = € 5666,=
4. Coördinatie alle activiteiten, maatschappelijke events; 50 weken x 4 u/wk = € 5000,=
A. Totale kosten voor de activiteit
22.000,00 €
B. Eigen bijdrage en/of co-financiering
8.000,00 €
Toelichting bronnen co-financiering
Uit de inkomsten van de betaalde kinderfeestjes.
A - B: Gevraagde subsidie voor de activiteit (automatische berekening)
14.000,00 €
Is er voor deze activiteit ook ergens anders subsidie aangevraagd?
Ja
Waar is voor deze activiteit ook subsidie aangevraagd?
Wij gaan straks zsm in het nieuwe jaar een aanvraag doen bij Het Sociaal Fonds Amersfoort (en zie in
bijlage van Plan van Aanpak voor een uitgebreidere zoektocht naar mogelijke aanvragen, fondsen,
subsidies en sponsoring)
- Aantal onbetaalde krachten (vrijwilligers) dat de activiteit uitvoert.
60

- Aantal betaalde krachten in FTE dat de activiteit uitvoert.
0,4
- Gebruik maken van bestaande faciliteiten
Verkeerstuin Ruimte NS, tussenruimte met inmiddels een maatschappelijk huurcontract van 10 jaar!
Website Verkeerstuin + eigen FB pagina + winterkwartier.nl
- Aansluiten bij bestaande activiteit(en)
MBO Stagevaardig, wijkleerbedrijf, Mama-papacafe, peuter-kleuterochtenden, zie verder de
activiteitenlijst in de bijlage 2 van ons Plan van Aanpak voor 2018.
F: Toekomst zonder subsidie
Voor de komende jaren hebben we nog subsidie van indebuurt033 nodig om het vrijwilligersnetwerk
verder op te bouwen, zodat rond 2020 De Verkeerstuin op eigen kracht toekomstbestendig verder kan.
G: Toekomstig potentieel op nog grotere bijdrage aan gestelde doelen
De Verkeerstuin is ook nu al een bekende trekker voor kinderen en ouders voor de hele stad en regio (en
soms zelfs het hele land) als laagdrempelige ontmoetingsplek met gratis/betaalbare activiteiten. In deze
aanvraag zitten projecten en werkwijzen die bij verder uitbouwen tot 2020 als resultaat kunnen hebben
dat mensen zonder werk en in kwetsbare situaties uit RS, LR, KK e.a. wijken in Amersfoort hier ook
terecht kunnen om weer (meer) zinvol te participeren en/of een stap te maken naar betaald werk.

