
Subsidieaanvraag van: 411. Sk 
 

 

Handelt aanvrager namens een rechtspersoon?  

  Stichting  

Naam rechtspersoon  

  WBT Amersfoort West  

Is er sprake van een mede-aanvrager?  

  Ja  

Naam van je activiteit  

  Vrijwilligersbijdrage  

Beschrijving van je activiteit  

  

Voor de redactieleden, bovengenoemd, wordt ( net als vorig jaar) een vrijwilligersbijdrage gevraagd. 
Dit voor de uitgebreide werkzaamheden voor de wijkwebsite Soesterkwartier, bestaande uit: 
Verslaglegging en fotograferen van activiteiten in de wijk. Het houden van interviews, wijk gerelateerd. 
Het deelnemen aan verschillende vormen van bestuur en organisaties. Het bijwonen en participeren van 
bestuurlijke en maatschappelijke organisaties. Lid van het Buurtnetwerk. Lid van het Buurtbestuur. 
1 lid van de stichting West/ Buurtbudget team. 
Het begeleiden en ondersteunen van de op te richten wijkwebsite Kruiskamp/Koppel 
Het opleiden en in stand houden van het Jeugd Persbureau Soesterkwartier  

Startdatum activiteit  

  01/01/2018  

Einddatum activiteit  

  12/31/2018  

Wijk  

  Soesterkwartier Isselt  

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

  

De wijkwebsite Soesterkwartier fungeert als communicatiemedium voor 13000 inwoners van het 
Soesterkwartier en ver daar buiten. Naast de dagelijkse activiteiten die worden verslagen, rapporteren wij 
over bestuurszaken van Gemeente, Indebuurt033 . Wij als redactie zijn mede het grootste media centra in 
onze wijk. Alle aspecten van de wijk,staan op de wijkwebsite.  

Welke resultaten wil je bereiken?  

  
Op vele terreinen zijn wij actief. In 2017 hebben wij meer dan 1.5 miljoen bezoekers op de wijkwebsite als 
lezers gehad. De informatie door ons verstrekt is essentieel voor het functioneren van bewoners en 
ondernemers in de wijk.  

Begroting: beschrijf per post wat de kosten voor de activiteit bedragen  

  3000.00 op jaarbasis.  

A. Totale kosten voor de activiteit  

  3.000,00 €  

B. Eigen bijdrage en/of co-financiering  

  0,00 €  

A - B: Gevraagde subsidie voor de activiteit (automatische berekening)  

  
3.000,00 €  
 



Is er voor deze activiteit ook ergens anders subsidie aangevraagd?  

  Nee  

- Aantal onbetaalde krachten (vrijwilligers) dat de activiteit uitvoert.  

  2  

- Aantal betaalde krachten in FTE dat de activiteit uitvoert.  

  0  
 

 

 


