GEBIEDSCOMMISSIE CHARLOIS
Advies bewonersinitiatief

Openingsfeest BVH

Dossiernummer:
Korte omschrijving initiatief:
Gevraagde bijdrage:
Aanvrager:
Datum ontvangst aanvraag:
Datum contact aanvrager:
Check opgesteld door:
Advies opgesteld door:

16.0624
Openingsfeest 25 juni ivm verhuizing BVH
2875 euro
Manuela Steinwegs (BVH)
25 april/ 26 april
28 april
Anda Noordhuis, dd 28 april
Bert van Duuren, dd 28 april

ADVIES
☒ Gedeeltelijk afwijzen honoreren € 1.625

ONDERBOUWING ADVIES
Het initiatief voldoet aan de aanvullende voorwaarden voor wijk- en buurtinitiatieven, zie artikel 6
‘Nadere Regels Bewonersinitiatieven Rotterdam’.
X Ja
☐ Nee
Het initiatief moet geweigerd worden op basis, zie artikel 8 ‘Nadere Regels Bewonersinitiatieven
Rotterdam’.
☐ Ja
X Nee
Toelichting
De buurtvereniging is verhuisd naar de Courzandseweg 51. Om dit op het dorp bekend te
maken en om tegelijkertijd bekend te maken dat deze locatie een Huis van de Wijk is, wordt dit
openingsfeest georganiseerd.
Begroting
Omschrijving
Artiesten en optredens
Huur kramen
Skelterbaan en draaimolen
Inkoop drankjes en hapjes
Huur biertap
Luchtballonnen
Drukwerk
Eigen bijdrage
Gewenste bijdrage

Bedrag
2000
100
700
450
100
75
200
-750
2875

Toe te kennen
1000
100
700
300
0
75
200
-750
1625

In welke mate is dit een bewonersinitiatief?
5
Toelichting: Initiatiefnemers zijn vrijwilligers van de BVH en bewoners van Heijplaat.
Heeft het bewonersinitiatief voldoende maatschappelijke opbrengst voor straat, buurt,
wijk of gebied?

4
Toelichting: Het openingsfeest is vooral om de verhuizing onder de aandacht te brengen van de
wijkbewoners. Dat gebeurt middels een laagdrempelige activiteit, om zoveel mogelijk bewoners
te bereiken. De maatschappelijke opbrengst volgt hier op, als bewoners de buurtvereniging/het
Huis van de Wijk beter weten te vinden en gebruik gaan maken van het aanbod/de
programmering.
Maakt het bewonersinitiatief werk van openbaarheid/toegankelijkheid?
4
Toelichting: Iedereen is welkom. De activiteit wordt via huis-aan-huis flyers en via facebook
gepromoot.
Hebben feesten en/of catering een meerwaarde voor het bewonersinitiatief?
4
Toelichting: Het openingsfeest heeft een meerwaarde: bekendheid verhuizing en Huis van de
Wijk onder de bewoners krijgen; de cateringbijdrage is aan de gebiedscommissie.
Is de begroting van het bewonersinitiatief realistisch en op orde?
3
Toelichting: De begroting is inzichtelijk, maar niet verder gespecificeerd en roept nog een aantal
vragen op. Voor artiesten staat 2000 euro op de begroting. Bij navraag kan dit als volgt worden
gespecificeerd:
- Groep uit Den Haag: +/- 400 euro
- DJ Hansie en zangeres: +/- 400 euro
- Bekende, nog nader te bepalen artiest: reservering +/- 1000 euro
- DJ ‘Pieter’ voor 19:00 – 23:00 uur: 200 euro
Advies is het optreden van een artiest/DJ te steunen, maar dan voor de helft van het bedrag,
1000 euro; daarvoor kunnen ook een DJ en een artiest optreden.
Cateringkosten bedragen in totaal 550 euro, dat is meer dan de toegestane richtlijn van 15%;
hier kan op bezuinigd worden (zie tabel). Voor de biertap kan een goedkopere oplossing worden
gevonden.
In de aanvraag staat tevens dat een deel van de opbrengst (vanuit verkoop drank, lootjes) naar
het goede doel gaat, daar is het subsidie budget niet voor bedoeld. Eventuele inkomsten
moeten in mindering worden gebracht op de begroting. Als men een actie voor Villa Joep wil
doen, moet dat buiten deze begroting om, maar middels extra eigen bijdragen van bewoners.
Voorziet het bewonersinitiatief in een eigen bijdrage in natura en/of geld?
4
Toelichting: Er staat 750 euro als eigen bijdrage op, dit zijn inkomsten vanuit verkoop drank en
lootjes voor het rad van fortuin. Verwachting van de aanvragers is niet dat deze inkomsten veel
hoger zullen uitvallen. Het is afhankelijk van het aantal bezoekers/deelnemers.
Is de kans op realisatie van het bewonersinitiatief aanwezig?
5
Toelichting: De vrijwilligers zijn ervaren, als er een bijdrage komt, lijkt dat geen probleem.

Verdere opmerkingen over het bewonersinitiatief
Een vergunning is/wordt aangevraagd voor de buiten activiteiten.
Dit onderwerp is geschikt voor:
Charlois TV
☐ Ja
☒ Nee

