Samenwerken aan puur & gastvrij Woerden!
Aanjaagbudget voor initiatieven Recreatie & Toerisme
in de gemeente Woerden 2017

Heeft u een initiatief om het recreatief-toeristisch aanbod in de gemeente Woerden te
verrijken en kunt u wel een steuntje in de rug gebruiken?
Mogelijk kan een bijdrage uit het Aanjaagbudget van de Koersgroep u een stapje verder
helpen. Lees verder om te weten te komen wat in aanmerking komt en wat u daarvoor moet
doen.
Achtergrond
De gemeente stelt voor de komende jaren, jaarlijks een aanjaagbudget van +/-€ 12.000,= beschikbaar voor
projecten uit het actieplan of andere nieuwe projecten die bijdragen aan de thema’s in de Koers voor recreatie
& toerisme 2016-2022 ‘’Samenwerken aan puur en gastvrij Woerden’’. De Koersgroep, een netwerkverband van
ondernemers en organisaties in het recreatief-toeristisch veld draagt zorg voor de verdeling van de bijdragen
onder de initiatieven. In 2017 wordt dit initiatief ingezet.
In aanmerking komen projecten/initiatieven die:
een zetje nodig hebben.
het algemene toeristisch-recreatieve belang van de gemeente Woerden of de gehele toerisme/
recreatiesector dienen. Aanvragen van of ten behoeve van individuele ondernemers komen niet in
aanmerking.
- bijdragen aan één van de benoemde thema’s in het Koersdocument Recreatie & Toerisme in de
gemeente Woerden 2016-2022 en/of is opgenomen in het actieplan. De vier benoemde thema’s zijn:
- Sportief Startpunt, gericht op wandelen, fietsen en varen
- Sprekende Historie, beleving van de Oude Hollandse Waterlinie, de Limes en het feestjaar 2022
- Smakelijke Beleving, over de boerenmarktstad, kaasexperience, streekproducten,
festivals/evenementen
- Samen verbinden en vertellen; zakelijk toerisme, Merk en identiteit van Woerden.
Uitgangspunten voor een bijdrage zijn:
- U levert een volledig ingevuld aanvraagformulier in.
- Indienen kan 4x per jaar: vóór 1 februari, 1 juni, 1 september en 15 november.
- De maximale hoogte per aanvraag per jaar is € 3.000,= (ongeacht of BTW verrekenbaar is, is de hoogte
incl./excl. BTW maximaal € 3.000,=) en maximaal 50% van de projectkosten.
- Cofinanciering (minimaal 50%) vanuit andere bronnen is benodigd. Dat kunnen bijvoorbeeld sponsors,
eigen bijdrage, gekapitaliseerde uren van vrijwilligers zijn of in natura. Vrijwilligersuren zijn echter niet
subsidiabel.
- Meerjarige projecten kunnen ingediend worden maar een eventuele bijdrage uit het Aanjaagbudget
wordt per jaar opnieuw beoordeeld op basis van een nieuwe aanvraag.
Bij de beoordeling van de projecten worden de volgende criteria gebruikt:
- Meerwaarde-vernieuwing: De toegevoegde waarde van dit project voor Recreatie & Toerisme in
Woerden. De verwachtte of potentiële uitstraling en impact voor de gemeente Woerden. Mate van dat
een project vernieuwend is voor Woerden. Een nieuw toeristisch product, een nieuw
samenwerkingsverband. Een verrijking van ons aanbod en/of kwaliteit en diversiteit (mate van spreiding
van projecten over de thema’s, geografisch).
- Bijdrage aan welk thema uit de Koers Recreatie & Toerisme. De vier benoemde thema’s zijn:
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Sportief Startpunt, gericht op wandelen, fietsen en varen
Sprekende Historie, beleving van de Oude Hollandse Waterlinie, de Limes en het feestjaar 2022
Smakelijke Beleving, over de boerenmarktstad, kaasexperience, streekproducten,
festivals/evenementen
o Samen verbinden en vertellen; zakelijk toerisme, Merk en identiteit van Woerden.
Organisatie: mate van organisatie met een heldere rolverdeling, inzet van deskundigheid en inzet van
vrijwilligers (onbetaalde uren), mate van samenwerking.
Haalbaarheid en continuïteit: een door doordacht plan dat haalbaar is en ook na afloop voort zal
bestaan.
Financiering: hoogte van eigen bijdrage en cofinanciering.

Aanvraagprocedure
Stap 1. Geïnteresseerde stuurt een mail naar het email-adres: koersgroeprent@gmail.com met daarin
korte omschrijving van het initiatief. Zodat de voorzitter en secretaris samen een inschatting kunnen maken of
het kansrijk is om een aanvraag in te dienen. Zo ja, stap 2.
Stap 2. Als het een kansrijk initiatief is, vult de initiatiefnemer het aanvraagformulier in welke is te
downloaden via www.woerdenmarketing.nl in en stuurt het uiterlijk 1 februari, 1 juni, 1 september of 15
november naar het emailadres koersgroeprent@gmail.com van de Koersgroep.
Stap 3. Het dagelijks bestuur van de Koersgroep (voorzitter, secretaris, Woerden Marketing en
afgevaardigde van gemeente) bekijkt uiterlijk 15 februari, 15 juni, 15 september of 1 december of de aanvraag
voldoet aan de voorwaarden voor behandeling en/of dat eventueel behoefte is aan aanvullende informatie van
de aanvrager om de aanvraag goed te kunnen beoordelen.
Stap 4. Uiterlijk 1 maart, 1 juli, 1 oktober of 15 december beoordeelt de koersgroep de aanvragen in
een gezamenlijk overleg.
Stap 5. De aanvrager krijgt uiterlijk binnen twee weken na het besluit van de Koersgroep bericht
hierover (15 maart/15 juli/ 15 oktober/31 december) van de secretaris.
Stap 6. De gemeente verzendt de beschikking, regelt direct de uitbetaling van de bijdrage en bewaakt
dat er een eindverslag wordt aangeleverd door aanvrager.
Stap 7. De initiatiefnemer neemt bij toekenning van een subsidie uit het aanjaagbudget het logo van de
Koersgroep Recreatie en Toerisme op in haar communicatie-uitingen incl. de eigen website. Het logo kan
worden opgevraagd via het emailadres koersgroeprent@gmail.com. De initiatiefnemer die een bijdrage heeft
ontvangen uit het aanjaagbudget levert binnen 1 maand na realisatie/uitvoering van een project een eindverslag
met summier financieel overzicht (1 A4) aan met een foto als bewijs van geleverde prestaties. De tekst kan als
basis worden gebruikt in de nieuwsbrief Recreatie en Toerisme.
Informatie en contact
-

-

Mailadres Koersgroep Recreatie & Toerisme: koersgroeprent@gmail.com
Voorzitter: Norbert Teunissen
Secretaris: Saskia van den Heuvel
Download aanvraagformulier en toelichting via www.woerdenmarketing.nl/projecten
In ieder geval via een nieuwsbrief worden initiatiefnemers geïnformeerd over de procedure en
voorwaarden.
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