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Procedure aanvraag van subsidie voor wijk-/buurtprojecten 

De BHTD heeft het doel om de belangen van bewoners van heel Tanthof Delft te 
ondersteunen, onder andere op woontechnisch, maatschappelijk en politiek vlak. Hiertoe 
wordt ook gerekend het ondersteunen van projecten en activiteiten van en voor de leden 
van de vereniging, die bijdragen aan deze doelstelling. De vereniging stelt daartoe zo nodig 
een kleine subsidie voor projecten beschikbaar. Het totale subsidiebudget op jaarbasis 
bedraagt maximaal € 2000 euro, zolang dit past binnen de begroting en de doelstellingen 
van de vereniging. 

Voorwaarden 

De aanvraag dient minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen: De 
activiteit/dienst/het product/ontwerp/onderzoek: 

• voorziet in een behoefte van een grotere kring dan alleen die van de 
aanvragers 

• is overdraagbaar naar anderen in Tanthof 
• is nieuw ten opzichte van wat er al bestaat of heeft een geschikte 

onderbouwing waarom het toch wenselijk is dit alsnog te ontwikkelen 
• kan naast de BHTD subsidie ook in combinatie met andere regelingen of 

subsidies uitgevoerd worden 
• is niet gericht op commercieel gewin 
• is vrij toegankelijk voor anderen 
 

De aanvraag: 

• is onderbouwd en voorzien van een begroting, een activiteitenplan en een 
tijdpad (van maximaal één jaar) 

• wordt gefinancierd door de aanvrager(s). Deze bijdrage kan bestaan uit een 
bepaald bedrag en/of uren die de aanvrager in het tot stand komen van de 
activiteit/dienst/het product investeert. 

• kan alleen ingediend worden door leden van de vereniging 
• kan slechts eenmaal per jaar per aanvrager ingediend worden, tenzij 

aanvrager naar het oordeel van het bestuur ook als aanvrager fungeert voor 
een subsidie voor een geheel van het eerdere project los staande aanvraag 

• In totaal bedraagt de eenmalige subsidie maximaal € 500. Het geldbedrag 
wordt na oplevering van het volledige product uitbetaald, tenzij een 
voorfinanciering redelijk geacht wordt, dit ter beoordeling van het 
bestuur. Aanvragen die dit bedrag overschrijden komen tot maximaal € 500 in 
aanmerking voor een subsidie. 
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Tijdpad 

De procedure en tijdpad voor het aanvragen en goedkeuren van subsidies is als volgt: 

• Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend. Na 
ontvangst van uw subsidieaanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging. 

• Het bestuur bespreekt de ingediende projecten tijdens haar vergaderingen. 
• De aanvrager ontvangt één van de volgende reacties: 

Het project komt niet in aanmerking voor toekenning, het project wordt 
toegekend (eventueel met een zeer minimale aanpassing) of het project is 
kansrijk mits de volgende aanpassingen worden gepleegd binnen de 
gevraagde termijn. Kansrijke projecten die aanpassing behoeven, krijgen extra 
toelichting. 

• Gedurende de uitvoering van het project vindt er contact plaats (telefonisch 
of in een bijeenkomst) tussen de BHTD en de indiener(s) van het project over 
de stand van zaken, knelpunten en vragen tijdens de uitvoering. 

• De aanvraag moet worden ingediend door middel van het aanvraagformulier 
op de website van de BHTD en worden ingediend bij het bestuur van de BHTD 
en voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden. 

• Het bestuur bespreekt de aanvraag en raadpleegt eventueel in- of externe 
experts. Het bestuur kan een aanvulling vragen ter verduidelijking als niet 
voldoende voldaan is aan de voorwaarden. Het bestuur kan daarnaast nog 
enkele aanvullende voorwaarden/afspraken voorstellen met betrekking tot 
de inhoud of de omvang van de subsidie. 

• Het bestuur beslist of de aanvraag aan de voorwaarden voldoet en in de 
verdere procedure meedoet. 

• Het Bestuur is verantwoordelijk voor de uiteindelijke selectie en honorering 
van aanvragen. 

• Het afgesproken bedrag wordt na oplevering van de afgesproken 
activiteit/het product/dienst overgemaakt aan de aanvrager of in termijnen 
als dit zo is afgesproken voor de aanvang van het project. 

 

Uitvoering 

• Tussentijds onderhouden de aanvrager en het bestuur contact over de 
vorderingen en eventuele knelpunten. 

• Bij afronding van de activiteit/het product/dienst wordt bekendheid gegeven via 
een artikel op de website van de BHTD, de nieuwsbrief en/of andere kanalen. 

• De uitvoering vindt in principe plaats binnen één jaar. 
• Bij een presentatie wordt altijd vermeld: ‘Dit materiaal is ontwikkeld met 

subsidiegelden van de BHTD’ en hierbij wordt duidelijk het logo van de BHTD 
geplaatst. Het logobestand is verkrijgbaar bij het bestuur. 

• De ontvangers van de subsidie vertellen over hun project op de 
ledenvergadering van de BHTD. 


