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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)
Naam rechtspersoon
Is er sprake van een medeaanvrager?

iaMeventz
Ja

2. De activiteit - De subsidie wordt aangevraagd voor:
Naam van uw activiteit

Trash Fashion Event

Beschrijving van uw activiteit

Trash Fashion Event.
Wat dacht je van een jurk van koffiefilters of een tas van
melkpakken.
Nooit over nagedacht ? Nu wel! Van zwerfafval gaan we mode
maken….
Onder begeleiding van kunstenaar Sally Pittman creëer je
draagbare kunst die je laat zien in je eigen mini foto sessie.
We gaan samen aan de slag met verzameld, schoon en droog
zwerfaval. Er is veel materiaal aanwezig dankzij de projecten van
het ‘Wat, is dat Patat?’-team en een
aantal basisscholen. We willen voorafgaand aan dit festival met
een groep kinderen zwerfafval ophalen in de wijk. Je mag ook je
eigen ‘zwerf’afval meenemen.
Sally zorgt voor alles dat nodig is om van dit alles iets bijzonders
te maken. Ook zijn er voorbeelden die je ook mag dragen voor
de foto.
Het uitgangspunt van het ‘Trash Fashion Event’ is om kinderen
bewust te maken van het belang om geen zwerfafval te creëren.
Spelenderwijs willen we hier een bijdrage aan leveren.
(Zwerf)afval en hondenpoep zijn grote irritatiepunten in de wijk.
Door het Trash Fashion Event willen we dat aan de kaak stellen.

De datum van de activiteit is
bekend

Tweede paasdag, 2 april 2018. Het wordt een onderdeel van
Wat, is dat patat? Het festival waar we spelenderwijs kinderen
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Einddatum activiteit
Wijk

willen leren over waar eten vandaan komt, duurzaamheid en
gezonde leefstijl. (Zwerf)afval is een probleem in onze wijk. Dus
dat past binnen dit festival. We bereiken tijdens Wat, is dat
patat? Ongeveer 1500 man. Dus een groot bereik om het
probleem van (zwerf)afval te vertellen en we pakken gelijk het
irritatie punt hondenpoep mee.
Maandag 2 april.
Soesterkwartier

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

De volgende doelen uit het wijkplan worden zeker behaald door
ons plan. Gezonde schonere buurt voelt veiliger en mooier aan.
1 saamhorigheid
5 gezondheid
6 jeugd en jongeren

Resultaten die u wilt bereiken

Dat kinderen spelenderwijs leren dat je (zwerf)afval in de
vuilnisbak moet gooien. Dat je je rotzooi moet opruimen, ook
hondenpoep. Door van (zwerf)afval iets tastbaars te maken
(kleding), wat men mee naar huis kan nemen blijft de boodschap
langer hangen. We gaan tijdens het festival en tijdens het
verzamelen van (zwerf)afval de kinderen en ouders erop
aanspreken om vooral alles in een vuilnisbak te gooien. Ook
hondenpoep.

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
Begroting
Trash Fashion Event

Bedrag

Sally Pittman op de dag zelf en
voorbereidingen Trash
Fashion Event.

600

Materialen

250

Foto’s + assistent

250

Organisatie Trash Fashion
event. Dit zal voornamelijk Iris

750
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Vrijsen zijn. We gaan op pad
met kinderen uit de wijk om
zwerfafval ophalen. Dat
verzamelen we om tijdens Wat
is dat patat? te laten zien en
gebruiken. Soort
afvalberg/kunstwerk. Dat zal 2
middagen zijn om zoveel
mogelijk kinderen de kans te
geven om mee te doen. We
krijgen bekendheid door langs
te gaan bij de scholen.
Marketing ABC site, de
wijkwebsite. Korte lijnen met
Marieke van Krugten
Wat, is dat patat?
Facebookpagina (374 volgers)
en de Wagenwerkplaats
Facebookpagina ( 1578
volgers). Beheerder daarvan is
Gideon Hofland. Plus
Persbericht en via
Citymarketing.
Hierin zit ook vervoer van het
afval naar de
Wagenwerkplaats, opslag
(zwerf)afval.

Het Trash Fashion Event is een
onderdeel van Wat, is dat
patat? Een weet-wat je eetfestival voor kinderen.
Spelenderwijs leren we
kinderen over (h)eerlijk eten,
duurzaamheid, milieu en
gezonde leefstijl

A. Totale kosten voor de
activiteit

Organisatie iaMeventz als
coördinator Trash Fashion
Event. Voorbereiding,
marketing, op de dag zelf en
achteraf 6 uur x 50 euro

300

Totaal

€ 2.150

€ 2.150
3/5

B. Eigen bijdrage en/of
cofinanciering
Toelichting bronnen
cofinanciering

Ja. De Gemeente om het idee ook in andere wijken uit te rollen. iaMeventz

A - B: Gevraagde subsidie voor
de activiteit
Is er voor deze activiteit ook
ergens anders subsidie
aangevraagd?

€ 1.850

iaMevenzt investeert zelf in Trash Fashion Event. Door het
aantal uren qua coördinatie niet te declareren. We gaan een
aanvraag doen bij de Gemeente.

We gaan ook bij de Gemeente subsidie aanvragen voor het
Fashion Trash Event. Om onze kansen te vergroten om dit
project te realiseren en uit te breiden naar andere wijken.
Liendert, Kruiskamp, Randenbroek wie verzamelt het meest?

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)

Kinderen uit de wijk, die zwerfafval gaan
verzamelen. We willen graag per middag
minimaal 15 kinderen.

Aantal betaalde
krachten in FTE

2
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D. Cofinanciering
E. Bestaande faciliteiten /
activiteiten

F. Toekomst zonder
subsidie

G. Toekomstig potentieel
op nog grotere bijdrage
aan gestelde doelen

Gebruik maken van
bestaande faciliteiten

We maken gebruik van de website van
het Soesterkwartier om het event te
promoten. De ABC website. Ook heeft
Wat, is dat patat? een Facebookpagina.
We werken ook samen met Groene
Spoor en de ABC scholen in het
soesterkwartier. Tevens pagina van de
Wagenwerkplaats. Verkeerstuin

Aansluiten bij
bestaande activiteiten

Er zijn contacten met Be Slim en SRO
ivm de be fit maand. Tevens aansluiting
vinden met keischoon033 (onderdeel
Matchpoint). Mariska Jacobi zit als
eventmanager om de tafel bij de
Gemeente ivm evenementenplatform.
Ze zit in de werkgroep (zwerf)afval.
Daar ook al dit plan neergelegd.

Zonder subsidie is het moeilijk, om Trash Fashion Event te
organiseren. We hebben geld nodig om de kunstenaar en /
materialen/ medewerker te betalen. Er zit geen verdienmodel
aan dit event.
We willen dit een terugkerend onderdeel laten worden tijdens Wat, is dat
patat? Plus we willen ook andere wijken in. Om het (zwerf)afval probleem op
de kaart te zetten. Gericht op kinderen. Preventief kinderen leren is beter en
goedkoper dan achteraf opruimen. Kinderen vertellen het weer aan hun
ouders.
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