Er zijn een aantal subsidie mogelijkheden bij de gemeente. Een aantal verenigingen van
Plaatselijk Belangen weten deze al goed te vinden en te gebruiken. Het zijn o.a.:
Kernenbudget
Via deze mail willen we jullie nogmaals het kernenbudget onder jullie aandacht brengen. Uit dit
budget kunnen bepaalde projecten mede gefinancierd worden, projecten uit en voor het dorp. Je
kunt denken aan een wandelpad, pannakooi, aanpak speelplaats, aanlegsteiger, aanlichten
gebouw etc.
Er zijn veel mogelijkheden. Als jullie ideeën hebben kom er dan mee mail of bel me dan gaan we
in overleg wat mogelijk is. Jullie als bestuur hoeven dat niet per se zelf te doen maar een groep
bewoners mag het ook op pakken onder de vleugels van pl. belang. Dat pl. belang het initiatief
ondersteund en de eventuele aanvraag doet. De sluitingstermijn voor project aanvragen zijn voor
het 1e half jaar 1 april en 1 juni.
Andere fondsen en het IMF (Iepen MienskipsFuns)
Financiering is soms moeilijk maar er zijn ook andere fondsen, bijv. Jantje Beton, Pr. Bermard
Fonds, Oranje Fonds, Rabo Cooperatie Fonds, en het Iepen MienskipsFuns van de provincie.
Deze laatste heeft een tender op van 7 mei tot en met 1 jun. Ook voor project ideeën bij het IMF
kunnen jullie bij ons als Dorpencoordinatoren terecht.
Inwoners initiatieven
Ook op sociaal terrein zijn er subsidie mogelijkheden. Bijvoorbeeld iets te doen voor ouderen,
lezing organiseren bijv. over drugsgebruik. Ontmoetingen regelen voor alleenstaanden, muziek
maken met elkaar, schilderen. Doel is elkaar ontmoeten, verbindingen leggen en zich weer
betrokken voelen.
Het is een opstart subsidie bijv. voor huur ruimte aanschaf van materiaal. Het is ook eenmalig
maar de achterliggende gedachte is dat het een vervolg krijgt en dat de groep dan op eigen benen
kan staan. Een bewoner kan met een initiatief komen maar ook een groep bewoners.
Inwonersinitiatieven kunnen het hele jaar ingediend worden.
LF2018
Ook voor evenementen in het culturele jaar zijn subsidie mogelijkheden. Het moet wel een
evenement zijn wat nieuw is of echt een culturele uitstraling heeft in kader van LF2018. Er moet
wel een sausje 2018 over heen liggen. Voor jaarlijkse en bestaande evenementen kan dit niet
maar al er iets extra’s aan toegevoegd wordt in kader van LF 2018 zijn er soms wel
mogelijkheden. LF2018 aanvragen kunnen tot ongeveer eind september nog ingediend worden.

Met andere woorden er zijn heel veel mogelijkheden. Als er ideeën, suggesties of initiatieven zijn
kom er mee dan overleggen we of er mogelijkheden zijn.

Met vriendelijke groet,
Klaas Knobbe
Dorpencoördinator
Gemeente De Fryske Marren

