
Spelregels Vouchers Albrandswaard in Actie 

Criteria 

1. Het idee draagt eraan bij dat bewoners prettig samenleven en dat de straat, buurt of 
wijk er op vooruit gaat. De indiener moet daartoe zorgdragen voor draagvlak bij 
betrokkenen en een goede communicatie met de omgeving, waarin de activiteiten zullen 
plaatsvinden. 

2. Het idee betreft een extra activiteit, die zonder financiële bijdrage niet plaats kan 
vinden.  

3. Het idee mag niet voor privégebruik zijn. De indiener moet aangeven met wie hij/zij 
gaat samenwerken om de activiteit te realiseren. Bij aanschaf van materiaal moet 
indiener aangeven op welke manier het materiaal beschikbaar blijft na de activiteit. 

4. Ideeën moeten passen binnen de Nederlandse wetgeving en lokale bepalingen.  
5. Het idee is haalbaar binnen de gestelde tijd en planning. Dat wil zeggen dat ideeën 

die in 2013 ingediend worden, voor 1-1-2015 moeten zijn uitgevoerd.  
6. Eventuele ideeën over het beheer en onderhoud moeten geregeld zijn op het moment 

van indienen. 
7. Indiener zal zorg moeten dragen voor de tijdige aanvraag van eventuele benodigde 

vergunningen en ontheffingen. 
8. Burgers die ideeën ontwikkelen en uitvoeren, doen dit vrijwillig en zonder financiële 

vergoeding. Zelfstandige ondernemers (ZZP’ers) die ideeën ontwikkelen en uitvoeren 
kunnen voor nieuwe activiteiten voor inzet van eigen uren éénmalig tot maximaal 
50% van de geraamde ureninzet tegen maximaal 50%  van het commerciële uurtarief 
opvoeren als kosten, met een maximum van € 2.500. 

9. Het zoeken van aanvullende financiering is toegestaan en wordt toegejuicht.   

Indienen en beoordelen 

10. Aanvragen kunnen alleen met een aanvraagformulier worden ingediend.  
11. Geld wordt toegekend in de vorm van een voucher. 
12. De voucheraanvragen kunnen ingediend worden vanaf 1 april tot en met 30 april 

2013 (eerste ronde) en vanaf 1 november tot en met 30 november (tweede ronde). 
Binnen zes weken volgt antwoord. 

13. Het Programmateam Albrandswaard in Actie beoordeelt de plannen  op hun kwaliteit 
en maakt daarna een gemotiveerde keuze. Bij de beoordeling van de kwaliteit spelen 
de volgende aspecten een rol:  

 effect op de leefkwaliteit: hoeveel inwoners hebben profijt van het initiatief en 
hoeverre is dit blijvend; 

 verbindend vermogen: het aantal deelnemers bij de organisatie en de relatie 
met andere initiatieven op de website www.albrandswaardinactie.nl; 

 leereffect: noviteit van resultaat of aanpak 
 multiplier-/sneeuwbaleffect: de mate waarin aanvullende financiering is 

gevonden.  
14. Bij vergelijkbare kwaliteit worden aanvragen op volgorde van binnenkomst 

beoordeeld. 



15. Indien een aanvraag meer dan € 5.000,- bedraagt, moet de initiatiefnemer 
aannemelijk maken dat het idee een meerwaarde heeft voor een gebied dat groter is 
dan het straatniveau.  

16. Het programmateam verdeelt de vouchers bij aanvragen tot €10.000,-.  
17. Als een idee meer dan €10.000,- kost, moet de Database Deskundige Burgers 

stemmen over het idee. Vanuit de Database Deskundige Burgers wordt een groep 
samengesteld, die bereid is om hierin te participeren.  De aanvraag wordt toegekend, 
als er een meerderheid is vóór toekenning.  

Uitbetaling en verantwoording 

18. De deelnemer krijgt 50% van het gevraagde budget als voorschot.  
19. De initiatiefnemer laat zien door verslag, beeldmateriaal en het bijhouden van een 

agenda via de website www.albrandswaardinactie.nl welke activiteiten zijn uitgevoerd 
en met welk (tussen)resultaat. 

20. De resterende 50% van het budget wordt overgemaakt op het moment dat het 
voorschot is gebruikt en de informatie over de activiteit op de website actueel is. 

21.  Binnen één maand nadat het idee is uitgevoerd, legt de initiatiefnemer 
eindverantwoording af over de gemaakte kosten en wordt het eventueel resterende 
bedrag teruggestort.  


