molukse stichting voor
samenlevingsopbouw

Activiteitenregeling
Buah Hati is het Tielse platform voor betrokken Molukse bewoners die de gelegenheid biedt
om initiatieven en activiteiten uit te voeren.
Het bewonersinitiatief is een verband van bewoners op thematische basis, dat de activiteit
niet zonder facilitering zou kunnen uitvoeren. Thematisch kan zijn cultuur-historisch, creatief,
informatief, educatief, recreatief.
Aanvraag
Een aanvraag wordt ingebracht als de aan één of meer van de hieronder genoemde punten
in het idee zijn opgenomen.
•

De aanvraag heeft betrekking op de Tielse Molukse samenleving;

•

Bijdragen aan de versterking positie van Tielse Molukse bewoners en bekendheid ervan
in Tiel;

•

Bijdragen aan het met elkaar in contact komen en blijven van buren;

•

Een initiatief zijn voor of door kwetsbare bewoners ;

•

Een financiële bijdrage leveren bovenop een bijdrage (in geld en/of fysieke inspanning)
die buurtbewoners zelf al doen;

•

De buurt mooier en/of leefbaarder maken;

•

Het buurthuis van Buah Hati is uitvalsbasis om de activiteit te organiseren en uit te
voeren.

Financiering:
•

Uitbetaling vindt alleen plaats op basis van kwitanties, facturen en ingevulde
declaratieformulieren;

•

De verantwoording van de besteding van de bijdrage dient uiterlijk twee maanden na
afloop van de activiteit te worden aangeleverd;

•

Alleen als de activiteit voorafgaand aan het organiseren ervan al onkosten moet maken,
kan hiervoor een voorschot beschikbaar worden gesteld;

•

De bedragen worden uitbetaald na accordering door de penningmeester.

Publiciteit
Aan het einde van de looptijd van het initiatief of project verwachten we een presentatie
(bijvoorbeeld een tekst met foto, een filmpje, een optreden) op de website, sociale media, en
Tielse krant of folder. Dit is naar eigen keuze.
Werkwijze aanvraag
Je vult het aanvraagformulier in en stuurt deze naar info@buahhati.nl. De aanvragen worden
in het bestuur besproken en of het doorgang kan vinden.
Na afloop van de activiteit verwachten we een kort verslag (minimaal een half A4tje en
maximaal een A4tje) aan het bestuur en een financiële verantwoording op papier.
Voor ondersteuning van de aanvraag van de activiteit kunt u contact opnemen met Buah
Hati.

