
Wat is Verrijk je Wijk?           

• Verrijk je wijk is een initiatief van de Gemeente Tilburg met als doel inwoners van een straat, buurt of wijk zelf er voor te laten zorgen dat hun 
omgeving prettiger wordt om in te wonen en te leven.       

• De Gemeente ondersteunt plannen van bewoners door daar susidie voor te geven.
• De Wijkraad krijgt daarvoor geld van de gemeente, beoordeelt de plannen van bewoners en kent dit geld als subsidie toe aan de plannen die 

voldoen aan de spelregels en voorwaarden van Verrijk je Wijk.      
• Die spelregels en voorwaarden lees je hieronder.

Spelregels en voorwaarden van Verrijk je Wijk

1. Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend.
2. Een aanvraag moet minstens 6 weken voor de datum waarop de activiteit plaatsvindt worden ingediend.
3. Een aanvraag van een activiteit mag niet discrimineren of aan wie dan ook schade toebrengen.
4. Er mogen meerdere aanvragen worden ingediend uit dezelfde straat of buurt mits ze niet over dezelfde soort activiteit gaan.
5. De eindafrekening van een activiteit dient uiterlijk binnen 4 weken na de activiteit te worden aangeleverd bij de Penningmeester van de 

Wijkraad: Mevrouw A. Vos, per adres Wassernaerlaan 38, 5021 VS   Tilburg.
6. Als de eindafrekening, zonder overleg met de penningmeester, later wordt ingediend wordt de subsidie gekort met 20%.
7. Maak een totaaloverzicht van de kosten en voeg alle bonnen er bij. Alleen kosten die daadwerkelijk en aantoonbaar met bonnen zijn gemaakt 

komen voor vergoeding in aanmerking.
8. Vind je het  prettiger om de  afrekening persoonlijk te overhandigen dan kun je een afspraak maken met mevouw Vos. Bel dan naar telefoon-

nummer 06-47625503.
9. Als het om grotere bedragen gaat kun je een voorschot krijgen tot maximaal 80%. Bel daarvoor ook met Mevrouw Vos.
10. Het subsidiebedrag dat met  een correcte afrekening en de bijgevoegde bonnen wordt ingediend wordt zo spoedig mogelijk aan je overge-

maakt. Vermeld duidelijk op wiens naam en op welk IBAN-rekeningnummer het bedrag moet worden betaald.
11. Aangezien alleen wordt vergoed wat op basis van ingediende bonnen wordt gedeclareerd, kan  geen overgebleven subsidiegeld worden 

gereserveerd voor toekomstige activiteiten.
12. Om voor een bijdrage van Verrijk je Wijk in aanmerking te komen is het vereist dat de deelnemers aan een activiteit een bijdrage leveren in de 

vorm van geld, tijd of een inspanning. Vermeld deze bijdrage in de subsidie aanvrage.
13. De Wijkraad kan als eis stellen dat de ontvangen eigen bijdrage van deelnemers op een inschrijflijst wordt geregistreerd. In dit geval wordt, 

samen met de schriftelijk goedkeuring van een activiteit, deze inschrijflijst door de Wijkraad verstrekt 
14. Er wordt geen alcohol vergoed, ook niet in de vorm van consumptiebonnen of munten.
15. Vergoedingen en presentjes aan de vrijwilligers van een activiteit worden niet gesubsidieerd.
16. Aanvragen voor barbeques worden vergoed tot een maximum van € 7,00 per persoon.
17. Aanvragen voor ontbijten worden vergoed tot een maximum van € 2,50 per deelnemer en lunches tot maximaal € 3,25.
18. Goedkeuring van een aanvraag in de ene buurt of straat wil niet zeggen dat een soortgelijke aanvraag uit een andere straat of buurt ook wordt 

goedgekeurd.
19. Het besluit van de Wijkraad over het al dan niet goedkeuren van een aanvraag of de hoogte van een toegekende subsidie is bindend.  

Hierover wordt niet gediscussieerd of gecorrespondeerd. In uitzonderlijke gevallen kan de Wijkraad, naar eigen inzicht, afwijken van boven-
staande spelregels en voorwaarden.         

Denk er aan dat er meerdere fondsen zijn die subsidie verlenen voor burgerinitiatieven in straat of buurt. Enkele hiervan zijn: Jantje 

Beton, Johan Stekelenburg Fonds, Oranje Fonds, Mooi zo goed zo, etc..        

  

Wij stellen het zeer op prijs als u een of meerdere foto’s maakt van uw geslaagde activiteit en die aan de Wijkraad wilt toezenden. De 

bedoeling is dat er een fotomap wordt gemaakt van alle gerealiseerde activiteiten.


