
 
 

Inleiding 
Stichting Buurtstation beschikt over een hoog eigen vermogen, meer dan nodig is in slechte 
tijden (bijvoorbeeld t.b.v. liquidatie). Het bestuur stelt daarom voor het 2e deel van 2017 een 
financiële bijdrage beschikbaar voor activiteiten voor en door bewoners in de wijk. Het 
bestuur is voornemens om voor 2018 wederom geld beschikbaar te stellen, maar hiertoe zal 
het volgende bestuur formeel moeten besluiten. Buurtstation zal zelf geen (inhoudelijk) 
oordeel vellen over de te organiseren activiteit.  
 
Bijdrage 
Stichting Buurtstation stelt de volgende maximum bedragen ter beschikking: 

● 100 euro voor een activiteit gericht op een zeer beperkt deel van de Stationsbuurt 
(bijv. op één straat). 

● 250 euro voor een activiteit gericht op een deel van de Stationsbuurt (bijv. een groter 
deel van de wijk of op een bepaalde doelgroep). 

● 500 euro voor een activiteit voor de hele Stationsbuurt en die ook open staat voor 
bezoekers van buiten de buurt. 

 
Voorwaarden 

● De activiteit dient gratis toegankelijk te zijn voor de doelgroep. 
● Voor de activiteit dient via een andere subsidieverlener (Fonds 1818, gemeente Den 

Haag of anderszins) reeds subsidie toegezegd (beschikt) te zijn. Louter na 
toekenning van een andere subsidie zal Buurtstation optreden als medefinancier. 

● Onderdeel van het plan van aanpak voor de activiteit is een beschrijving van de uit te 
voeren communicatie activiteiten. Minimaal dient beschreven te zijn welke 
doelgroep(en) met welke middelen bereikt zullen worden t.b.v. de (tijdige) 
aankondiging van de activiteit en op welke manier na afloop van de activiteit verslag 
gedaan zal worden. 

● In communicatie uitingen dient Buurtstation als volgt vermeld te worden “Mede 
mogelijk gemaakt door bewonersorganisatie Buurtstation.” 

 
Tot slot 
Desgewenst kan Buurtstation meedenken en helpen bij het indienen van subsidie aanvragen 
bij Fonds 1818, gemeente Den Haag of andere partijen. De voorwaarden waaronder een 
financiële bijdrage van derden via Buurtstation kan worden afgewikkeld, is beschreven in de 
“Regeling activiteiten derden via Buurtstation”. 
 
 
--- het bestuur van Buurtstation, 27 juli 2017 
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