Kiem- en zaaigeld (versie april 2019)
Doel:
Het ondersteunen van initiatieven met bescheiden financiële middelen, die nodig zijn voor nieuwe
activiteiten of voor externe en interne communicatie.
Het kiem- en zaaigeld is bedoeld als aanjaaggeld, om initiatieven de kans te geven om zich verder te
ontwikkelen naar eigenaarschap en het verbeteren van de (positieve) gezondheid.
Voorwaarden:
• Het initiatief vindt plaats in de gemeente Coevorden, Hoogeveen, Borger-Odoorn, Aa en
Hunze, Midden Groningen, Emmen, Stadskanaal, Pekela, Veendam, Oldambt of
Westerwolde. In deze gemeenten kunnen alle dorpen en wijken deelnemen.
• Het initiatief draagt aantoonbaar bij aan de doelstellingen en uitgangspunten van de Kracht
van de Veenkoloniën: Positieve Gezondheid en Eigenaarschap. Het initiatief staat open voor
deelname aan de bewoners gestuurde monitoring.
• Om in aanmerking te komen voor kiem- en zaaigeld moet het aannemelijk gemaakt worden
dat er geen andere middelen beschikbaar zijn vanuit de gemeente, fondsen of dorpsbudget.
• De betrokken Gemeente is bekend met het initiatief.
• Het kiem- en zaaigeld is een éénmalige investering om een initiatief te ondersteunen in haar
ontwikkeling. Dit is onafhankelijk van de ontwikkelingsfase waarin het bewonersinitiatief zich
bevindt.
• Structurele kosten, zoals huur, gas, water en licht en kosten van personeel van derden
komen niet in aanmerking voor een bijdrage.
• Het kiem- en zaaigeld bedraagt ten hoogste maximaal € 3.000,• Het initiatief wordt actief gedeeld, zowel binnen de eigen gemeente als met andere
initiatieven.
• Bij het aanvaarden van de subsidie gaat men akkoord met het plaatsen van een verslag in de
vorm van tekst en beeldmateriaal op de website Kracht van de Veenkoloniën en op de
Facebookpagina: Kracht van de Veenkoloniën.
Procedure nadat de aanvraag is binnen gekomen:
• Het kiem- en zaaigeld kan continu worden aangevraagd en aanvragen worden binnen een
week behandeld. Aanvragen kunnen gehonoreerd worden tot het plafond aan beschikbare
middelen bereikt is. Het plafond is afhankelijk van de bijdragen van de betrokken
gemeenten.
• Een commissie van drie: Bewonersraad, Kernteam en een externe deskundige (bijvoorbeeld
Gerjan Navis) beoordelen de aanvraag. Alle ingediende aanvragen van initiatieven worden
serieus genomen en krijgen een bezoek of ander contactmoment van/met
kernteam/bewonersraad.
• De commissie heeft het recht om naar aanleiding van de praktijkervaring advies te geven
over de aanpassing van de voorwaarden of criteria voor toewijzing.
• De binnengekomen verzoeken worden voor advies gedeeld met de contactambtenaar van de
desbetreffende gemeente.
• De in eerste instantie niet geschikte aanvragen ontvangen advies voor verbetering
(bijschaven) of worden na overleg doorverwezen naar andere instanties.
• De administratie van het kiem- en zaaigeld wordt behandeld door het kernteam in verband
met de verantwoording richting opdrachtgever (Kans voor de Veenkoloniën/ZIF/VWS).
• De bewonersraad in samenwerking met het kernteam verzorgt de inhoudelijke monitoring
van het initiatief.

Kiem- en Zaaigeld bewonersinitiatieven Kracht van de Veenkoloniën

Naam aanvrager/vereniging/
stichting/aanvragende organisatie
Naam contactpersoon
Adres en huisnummer
Postcode/woonplaats
Telefoonnummer
E-mail adres
IBAN op naam en adres van….
Wat is jullie initiatief?

Op welke manier wordt de gezondheid,
gezonde leefstijl of bewustwording daarvan
bevorderd?

Is er voor de activiteit draagvlak onder
de bewoners? Korte toelichting.
Doen er andere partijen mee?
Zo ja, wie?
Hoe dragen deze andere partijen bij?
Welke financiële partijen zijn
er nog meer?
Gevraagde bijdrage kiem- en zaaigeld.
Begroting bijvoegen met inzicht in
Uitgaven en inkomsten.
Datum van indienen.

