Voorbeeld formulier Fonds1818
bewonersinitiatief
aanvraag wormenhotel Delft 2021
Let op
•

.

Je kunt het formulier tussentijds voor jezelf opslaan wanneer je nog niet alle
informatie compleet hebt.
Alle velden zijn verplicht om in te vullen. Wanneer je alle vragen hebt
beantwoord, klik je op ‘Verstuur'. Pas dan is de aanvraag ingestuurd.
De hoofd-initiatiefnemer ontvangt per e-mail een bevestiging. Deze e-mail kan
in het postvak 'ongewenste mail' of 'spam' terechtkomen, dus vergeet niet
daarin te kijken.
Uitleg

.

Hoofd-initiatiefnemer

.

Mede-initiatiefnemer(s)

.

Het project

.

Financiën en indienen

•
•

Vul bij de eerste pagina’s van het online formulier jouw eigen
gegevens in en die van twee mede-initiatiefnemers.
Voor de pagina’s over het project en de financiën kun je
onderstaande teksten als voorbeeld gebruiken en zelf
aanvullen met details over jullie project.

Het project
Naam van het bewonersinitiatief

Wormenhotel [verzin een mooie naam]

Startdatum project

Minimaal 2 weken ná de sluitingsdatum, neem voor de
veiligheid een maand extra. Dus bij sluitingsdatum 1 augustus,
vul hier 1 september in.
Einddatum project

Een jaar ná de startdatum, dus dezelfde datum een jaar later
(natuurlijk blijft het wormenhotel langer staan, maar Fonds1818
ziet graag een concrete einddatum voor de afronding en
verantwoording van de subsidie)
Gemeente
Delft
Leeftijdscategorieën

Je kunt alle categorieën aanvinken, het wormenhotel is
geschikt voor alle leeftijden.
Omschrijf het plan in minimaal 50 en maximaal 250 woorden

We willen een wormenhotel plaatsen en met begeleiding leren
hoe we daar succesvol mee kunnen werken. Door middel van
het wormenhotel kunnen we met bewoners zelf onze Groente-,
Fruit- en Etensresten (GFE) composteren en nieuwe aarde
maken. Het wormenhotel brengt de mensen uit de buurt bij
elkaar (moderne 'dorpspomp') en heeft zodoende een sociale
én educatieve functie. Het biedt een laagdrempelige manier om
iets samen te doen en concreet in actie te komen voor het
milieu.
Wat is het doel?

Realisatie en beheer van een wormenhotel in de [straatnaam]
in Delft.

Hoeveel vrijwilligers zijn erbij betrokken en voor welke taken?

Alle deelnemende buurtbewoners van 20 á 30 huishoudens
brengen en scheiden vrijwillig GFE als wormenvoer en
organiseren een (half)jaarlijks oogstfeest om de geproduceerde
compost te oogsten en te verdelen. Bij het openings- en
oogstfeest nodigen we zoveel mogelijk omwonenden uit die zo
ook leren over bodemverbetering en wat je zelf kunt doen. De
kinderen, buren, vrienden en bekenden van de deelnemers
worden ook betrokken bij het project.
Werken jullie samen met andere organisaties (vb.
welzijnsorganisaties en/of buurtverenigingen)?

Ja
Toelichting andere organisaties

Wormenhotel.nl voor professionele begeleiding, een lokale
Wormerij voor levering van de wormen en de gemeente Delft
voor coördinatie van de plaatsing van het wormenhotel.
Voor welke doelgroep(en) is het bestemd?

Voor de bewoners en met name de kinderen van de buurt. Alle
leeftijden en inkomensniveau’s kunnen meedoen, bij
vergelijkbare initiatieven zien we dat dat ook gebeurt. Het
brengt mensen samen door een gemeenschappelijk doel die
normaal weinig onderling contact hebben.
Wat gaan jullie doen om de doelgroep(en) te bereiken?

We verspreiden flyers en berichten via sociale media
(Whatsapp, Facebook, Telegram, Signal, email, etc.) voor het
openingsfeest, de compostcursus en het (half)jaarlijkse
oogstfeest.
Hoeveel mensen verwachten jullie te bereiken?

100 á 200 mensen

Kosten en inkomsten
Hoeveel geld is er in totaal nodig voor het project?

€ 5.050

Welke kosten worden er gemaakt?
Maak hieronder een begroting. Geef een opsomming van de
kostenposten en bijbehorende bedragen. Aanvragen zonder
begroting worden niet in behandeling genomen.
Omschrijving
Fabricage en materiaalkosten wormenhotel

Bedrag
€ 2.876

Montage en plaatsing wormenhotel

€ 500

Opstarten compostering, substraat, wormen

€ 674

Begeleidingstraject start t/m eerste oogst 1 jaar

€ 1.000

Bedrag

€ 5050,00

Welke inkomsten verwachten jullie?
Omschrijving

Bedrag

Fonds 1818

€ 1.500

Gemeente Delft

€ 3.550

Bedrag

€ 5050,00

