
 

 
 
 
 
 
 

STAPPENPLAN  
Buurtinitiatief (versie 2018) 

 

1. Aanmelden van het initiatief 

Je kan het initiatief eenvoudig aanmelden door gebruik te maken van ons aanvraagformulier. 

Deze is te downloaden op de website van Stichting WIEL (www.wiel.nl/buurt-en-

wijk/buurtinitiatief). Het formulier kan op dezelfde webpagina worden ingediend via de knop 

‘aanvragen’, maar mag ook gemaild worden naar onze collega Willeke via 

willeke.teseling@wiel.nl. 

 

2. Afstemming over aanvraag 

Na ontvangst van de aanvraag neemt één van onze collega’s contact op om het initiatief door 

te spreken en te bepalen of verdere ondersteuning geboden kan worden. In dit contact worden 

afspraken gemaakt over onder andere de betaling. 

 

3. Voorbereiding en uitvoering 

Samen met buurtbewoners wordt het initiatief voorbereid en uitgevoerd. Als buurt zijn jullie hier 

zelf verantwoordelijk voor en is Stichting WIEL, tenzij anders afgesproken, ondersteunend. 

 

4. Terugkoppeling over het initiatief 

Na afloop van het initiatief vindt een terugkoppeling plaats tussen aanvrager en onze collega. 

Denk hierbij aan het beschikbaar stellen van een fotoverslag en het invullen van het 

declaratieformulier. Het declaratieformulier is te downloaden op de website 

(www.wiel.nl/buurtinitiatief). Deze kan hier tevens worden ingediend. 

 

5. Afronding en uitbetaling 

Ter afronding van het initiatief wordt het afgesproken ondersteuningsbudget uitbetaald. 

Stichting WIEL kan ervoor kiezen om het initiatief uit te lichten op haar website, dan wel social 

media. 

  

Stichting WIEL 
Lange Wijden 33a 
8081 VS ELBURG 
0525 - 681 212 
www.wiel.nl  

BUURTINITIATIEF Oktober 2018 

http://www.wiel.nl/buurt-en-wijk/buurtinitiatief
http://www.wiel.nl/buurt-en-wijk/buurtinitiatief
mailto:willeke.teseling@wiel.nl
http://www.wiel.nl/buurtinitiatief
http://www.wiel.nl/


 

 
 
 
 
 

 
VOORWAARDEN 
Buurtinitiatief (versie 2018) 
 

 

o De activiteit is voor iedereen in de buurt toegankelijk. Buurtbewoners worden uitgenodigd. Een 

buurt kan bestaan uit een beperkt aantal straten in een wijk. Voor deelname aan de activiteit 

mag een vergoeding worden gevraagd van buurtbewoners om kosten te dekken, dan wel een 

toekomstige activiteit te financieren. 

o Voor elk initiatief is maximaal €75,00 ondersteuningsbudget vanuit WIEL beschikbaar.  

∞ Budget wordt achteraf uitgekeerd (a.d.h.v. declaratieformulier en facturen/bonnen). 

∞ Eten en drinken worden niet gefinancierd. 

∞ Sport- en spelmateriaal uit de uitleen van WIEL is gratis te huren onder voorbehoud van 

beschikbaarheid. Enige uitzondering betreft de Pannakooi, hiervoor worden kosten in 

rekening gebracht. Zie voor reservering www.wiel.nl/sport/uitleen.  

o Ter afronding wordt verwacht dat de buurt een fotoverslag aanlevert. Een directe link naar 

een Facebook bericht wordt geaccepteerd. 

∞ Foto’s worden aangeleverd in bestandstype .jpeg of .png. 

∞ Naast de foto’s wordt een tekstuele beschrijving toegevoegd. 

o Persoonsgegevens worden tijdelijk beveiligd bewaard in ons registratiesysteem. Meer 

informatie over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens is te vinden op 

www.wiel.nl/privacy.  

o Elke buurt kan één keer per jaar een aanvraag indienen. 
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