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Deel B - Activiteitenplan 
 
Introductie 
 
In de Leusdense wijken Tabaksteeg en Leusden-Zuid staat sinds 2011 een prachtig multifunctioneel 
centrum met daarin twee basisscholen, een kinderopvang, een sportschool, een crèche en een 
horecagelegenheid. Hoewel het gebouw centraal gelegen is tussen de twee wijken, komt het gebouw 
maar niet tot leven, aldus bewoners, de gemeente Leusden en de Woningstichting Leusden van wie 
het pand is. Voorheen was er een vestiging van de bibliotheek gevestigd maar sinds deze vertrokken 
is, weten veel bewoners de weg naar het gebouw niet meer te vinden. Bewoners weten niet meer wat 
er gebeurt in het gebouw of missen voorzieningen waar zij behoefte aan hebben.  
 
Daarom hebben we als groep bewoners de handen in elkaar geslagen en in december 2017 de 
wijkvereniging Leusden ZeT (Zuid en Tabaksteeg) opgericht. Om de interesse hierin te peilen hebben 
we in juni 2017 een enquête gehouden onder de bewoners en in september een meedenkavond 
georganiseerd. Hier kwamen 65 bewoners samen, die wilden meedenken en meedoen. Aan het einde 
van de avond waren de eerste activiteitengroepjes gevormd, waaronder een wekelijkse koffie-
ochtend, een wekelijks Brei-en Haakcafe en Schoonmaakacties op het Maximaplein. 
 
Daarnaast is een trekkersgroep van 7 personen actief geweest om de vereniging op te richten, een 
website te bouwen (www.leusdenzet.nl) en zoveel mogelijk wijkbewoners te betrekken via 
nieuwsbrieven, social media, flyers en berichtgeving in de lokale krant. We hebben vijf matches 
gemaakt tijdens de Matchbeurs en ons succesvol ingeschreven voor het Kern met Pit programma.  
 
De reacties van de wijkbewoners zijn erg positief. Inmiddels hebben ongeveer 150 mensen zich 
aangemeld voor de nieuwsbrief en een zelfde aantal volgt Leusden ZeT op onze social media 
kanalen Facebook, Twitter en LinkedIN. Daarnaast voeren we gesprekken met uiteenlopende 
organisaties in de wijk om zo veel mogelijk samen te werken, waaronder Maxima’s, WSL, de scholen, 
alle ondernemers rond het Maximaplein (waaronder de Dirk van den Broek, Trekpleister, Snexs, 
Infinity Flowers & Team Kappers Leusden), de wijkagent, Pluswonen, Scholen in de Kunst, 
Larikslaan2 en de huisartsen. 
 
Dit alles leidde ertoe dat we op 13 december Leusden ZeT officieel konden oprichten door het 
ondertekenen van de oprichtingsakte bij de notaris. Dit alles in een periode van zes maanden.  
 
De wijkvereniging Leusden ZeT heeft 3 doelen: 

1. Activiteiten in Antares, rond het Maximaplein en in de wijk opzetten naar gelang de behoefte 
van bewoners en bestaande activiteiten bundelen en faciliteren 

2. Een platform opzetten om te communiceren over alle activiteiten zodat het voor iedereen in 
de wijk duidelijk is wat er te doen is in Antares, rond het Maximaplein en in de wijk 

3. De belangen van wijkbewoners behartigen als het gaat om het bevorderen van 
voorzieningen en wijkinitiatieven.  

 
Met deze aanpak hopen we dat alle wijkbewoners MFC Antares weer eigen maken en het gebouw 
gebruiken en ervaren als hét gebouw voor alle bewoners van Leusden-Zuid en de Tabaksteeg. 
Daarnaast hopen we bewoners meer met elkaar in contact te brengen zodat zij er voor elkaar kunnen 
zijn wanneer nodig. 
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Met onderhavige subsidie aanvraag verzoeken wij de gemeente de oprichting van Leusden ZeT 
mogelijk te maken. De subsidie willen wij inzetten als aanjager voor het stimuleren en faciliteren van 
activiteiten die de saamhorigheid in de Tabaksteeg en Leusden-Zuid vergroten en in het bijzonder 
rond MFC Antares.  
 
De aangevraagde subsidie zal daarom grotendeels ingezet worden om investeringen te doen die 1) 
deze ontwikkelingen mogelijk maken en stimuleren en 2) Leusden ZeT in staat stelt om na een 
periode van drie jaar zelfstandig deze ontwikkelingen voort te zetten. 
 

Met deze subsidie aanvraag richten wij ons dan ook primair op de eerste twee WMO 
programmalijnen: 

● Stimuleren van maximaal gebruik eigen kracht en netwerken 
● Samen aan de slag om de saamhorigheid in Leusden te versterken 

 
Met onze activiteiten is Leusden ZeT daarnaast voorwaardenscheppend voor de twee andere 
WMO programmalijnen, te weten: 

● Versterken van preventie en vroegsignalering in de basisinfrastructuur 
● Organiseren van maatwerkvoorzieningen voor kwetsbare inwoners 

 
De doelgroep van Leusden ZeT zijn alle wijkbewoners uit Leusden-Zuid, de Tabaksteeg en het 
buitengebied, jong en oud. In totaal gaat het om ruim 5.000 inwoners (2.533 in de Tabaksteeg, 
1892 in Leusden Zuid en 650 in het buitengebied) 
 
De accommodatie is MFC Antares.  
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Omschrijving activiteiten subsidie aanvraag 
 
Deze subsidie aanvraag richt zich op de 3 doelen van Leusden ZeT alsmede de opstartfase en 
overhead van de vereniging. 
 
 
Activiteit 1 - “Activiteiten in Antares, rond het Maximaplein en in de wijk opzetten naar gelang 
de behoefte van bewoners en bestaande activiteiten bundelen en faciliteren” 
 
Door het samenbrengen van bewoners brengen we in kaart welke behoeften er in de wijk zijn aan 
activiteiten. De eerste meedenkavond bood een breed resultaat, variërend van een koffie 
inloopochtend, schoonmaakacties, een TECHlab & bijbehorende workshops, ruilboekenkast, een 
betere inrichting van het Maximaplein en hulp bij het invullen van formulieren. Daarnaast bestaat de 
wens om grotere activiteiten te organiseren zoals het Theaterterras, activiteiten rond Koningsdag en 
Sinterklaas. Dit alles zullen we doen in samenwerking met bestaande initiatieven en organisaties 
zodat we de bestaande kracht uit de Leusdense samenleving zullen benutten. 
 
De doelstelling van deze activiteiten is het samenbrengen van bewoners en de wijk en MFC Antares 
levendiger te maken. Het sluit hiermee aan bij de eerste twee WMO programmalijnen: 1) Stimuleren 
van maximaal gebruik eigen kracht en netwerken, 2) Samen aan de slag om de saamhorigheid in 
Leusden te versterken. 
 
Op financieel gebied zullen we voor deze activiteiten zo veel mogelijk aanvragen indienen bij het 
Fonds Samenlevingsinitiatieven of verwante fondsen. Om de eerste activiteiten snel van start te laten 
gaan, willen wij een klein deel (€ 1.500,-) van het aangevraagde subsidiebedrag reserveren voor de 
huur van ruimtes in MFC Antares.  
 
 

Ter illustratie van deze werkwijze beschrijven we graag de aanpak met het initiatief om hulp bij het 
invullen van formulieren te faciliteren. Dit idee is ontstaan tijdens de meedenkavond in september. 
De betrokkenen hebben in samenwerking met Larikslaan2/SMS een aanpak voor opgezet waarbij 
de kleinste zaal in MFC Antares wordt gehuurd ivm de privacy van de deelnemers. Om de activiteit 
zo spoedig mogelijk te laten starten en het enthousiasme van de vrijwilligers vast te houden, willen 
we de eerste twee maanden van de zaalhuur financieren uit deze subsidieaanvraag. Tegelijk 
helpen we vanuit Leusden ZeT de vrijwilligers om een aanvraag in te dienen bij het Fonds 
Samenlevingsinitiatieven zodat de zaal gehuurd kan worden voor geheel 2018. 
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Activiteit 2 - “Een platform opzetten om te communiceren over alle activiteiten zodat het voor 
iedereen in de wijk duidelijk is wat er te doen is in Antares, rond het Maximaplein en in de 
wijk” 
 
Veel bewoners in de Tabaksteeg en Leusden Zuid zijn niet op de hoogte van de activiteiten in MFC 
Antares. Als gevolg daarvan weten zij de weg niet te vinden naar het gebouw. Hier staat Antares niet 
alleen in. Uit onderzoek van het Oranjefonds bleek onbekendheid met activiteiten in 
ontmoetingsruimtes een bekend probleem te zijn.1 Als doelstelling van de tweede activiteit wil 
Leusden ZeT daarom de communicatie omtrent alle activiteiten in MFC Antares en de wijk bundelen. 
Ook deze activiteit sluit aan bij de eerste twee WMO programmalijnen: 1) Stimuleren van maximaal 
gebruik eigen kracht en netwerken, 2) Samen aan de slag om de saamhorigheid in Leusden te 
versterken. 
 
Bij het opzetten van een communicatieplatform gaat het ons niet alleen om activiteiten van Leusden 
ZeT maar juist ook om de activiteiten die georganiseerd worden door bijvoorbeeld 
(sport)verenigingen, organisaties en bedrijven die gebruik maken van Antares en activiteiten 
organiseren die toegankelijk zijn voor wijkbewoners. 
 

Ter illustratie van deze werkwijze beschrijven we graag de aanpak die we gevolgd hebben bij een 
eerste opzet van de kalender op de website van Leusden ZeT (http://www.leusdenzet.nl/agenda/). 
De scholen in Antares hebben samen met Humanitas een naschools programma ontwikkeld in 
samenwerking met allerlei Leusdense partijen (zoals Latent Talent, Gymnastiekvereniging Impala 
en Muziekschool Amersfoort). Echter, dit programma is alleen per e-mail verstuurd aan de ouders 
van de kinderen op de scholen waardoor kinderen in bijvoorbeeld het bijzonder onderwijs of 
kinderen op andere scholen, niet op de hoogte zijn van dit mooie programma. In overleg met Voila 
hebben we daarom nu dit gehele programma opgenomen in de agenda op de website en zullen 
wijkbewoners hierop wijzen via de kanalen die we ontwikkelen. 

 
Om iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te stellen van de activiteiten willen we gebruik maken 
van kanalen die zo goed mogelijk aansluiten bij de verschillende typen bewoners in de wijk. 
 
We willen hierbij in ieder geval de volgende kanalen ontwikkelen: 

- Een website met een actuele agenda 
- Een papieren maandkalender die bezorgd wordt bij leden van Leusden ZeT en verspreid 

wordt op belangrijke ontmoetingspunten in de wijk (denk aan Maxima’s, de huisarts, 
fysiotherapeut & snackbar) 

- Een of meerdere (narrowcast) scherm(en) waarop actuele informatie over activiteiten in MFC 
Antares getoond worden. Dit scherm zal in overleg met WSL en de gebruikers van Antares op 
een centrale en van buiten zichtbare plek opgehangen worden. Dit scherm willen we 
realiseren in samenwerking met andere gebruikers van Antares. 

- Een wijkblad dat twee keer per jaar verschijnt. 
 
Op financieel gebied willen we in het eerste jaar ruim de helft van het aangevraagde subsidiebudget 
(€ 5.100,-) besteden aan het opzetten en ontwikkelen van communicatiekanalen. 
 
 
 

                                                
1 
https://www.oranjefonds.nl/sites/default/files/atoms/files/rapport%20Nederland%20over%20Gemeenschapsaccomodaties%20s
ynovate.pdf  
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Activiteit 3 - “De belangen van wijkbewoners behartigen als het gaat om het bevorderen van 
voorzieningen en wijkinitiatieven” 
 
Een levendige wijk heeft behoefte aan voorzieningen die wijkinitiatieven mogelijk maken. Leusden 
ZeT wil hiertoe de belangen van wijkbewoners behartigen als het gaat om dergelijke initiatieven en 
voorzieningen. Hiertoe zullen we twee keer per jaar een meedenkavond organiseren met als 
doelstelling de behoefte aan dergelijke voorzieningen te inventariseren. Daaropvolgend zullen we in 
gesprek gaan met partners om de mogelijkheid te bekijken om dergelijke behoeftes te realiseren. Ook 
deze activiteit sluit aan bij de eerste twee WMO programmalijnen: 1) Stimuleren van maximaal 
gebruik eigen kracht en netwerken, 2) Samen aan de slag om de saamhorigheid in Leusden te 
versterken. 
 

Ter illustratie van deze werkwijze beschrijven we graag de aanpak die we gevolgd hebben na de 
eerste meedenkavond. Daar werd door een van de aanwezigen de wens geuit aan judolessen in 
MFC Antares. Tot nu toe blijken die lessen om allerlei redenen en misverstanden nog niet 
aangeboden te worden omdat gedacht werd dat dit niet was toegestaan. Wij hebben dit 
gesignaleerd en besproken met WSL tijdens een regulier overlegmoment. Tijdens dat gesprek 
bleek dat het aanbieden van dergelijke lessen wel degelijk mogelijk is. We streven er nu naar dat 
deze judolessen zo spoedig mogelijk aangeboden worden. Een tweede voorbeeld is de behoefte 
van verschillende partijen om na te denken over een verbetering van de inrichting van het 
Maximaplein. Dit kwam ook ter sprake tijdens de meedenkavond. We proberen nu uiteenlopende 
betrokken partijen hieromtrent bij elkaar te brengen. 

 
Op financieel gebied zijn de kosten voor deze activiteit beperkt (€ 600,-) en willen wij vanuit het 
aangevraagde subsidiebedrag vooral bestemmen voor de huur van ruimtes om de meedenkavonden 
te organiseren. 
 
 
 
Activiteit 4 - Oprichting vereniging Leusden ZeT 
 
Om Leusden ZeT op te richten en bekend te maken hebben wij in het eerste half jaar veel energie 
gestoken in de organisatie van de meedenkavond, het opzetten en faciliteren van de eerste 
activiteiten en de oprichting van de vereniging. 
 
Bewust hebben we gekozen om een vereniging op te richten zodat leden zo veel mogelijk betrokken 
worden in de toekomstige richting van de wijkvereniging. Daarnaast biedt deze juridische vorm de 
mogelijkheid om toekomstige wijkinitiatieven te ondersteunen met bijvoorbeeld financiële aanvragen 
of vergunningen. 
 
De oprichtings- en overheads kosten hebben we zo beperkt mogelijk gehouden. Mede door een 
match tijdens de Matchbeurs 2017 zijn we er bijvoorbeeld in geslaagd om de notariskosten voor het 
opstellen van de oprichtingsakte zeer beperkt te houden.  
 
Op financieel gebied bedragen de kosten voor de oprichting  € 1.460,- en de overhead € 900,-. 
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Deel C: Financiële gegevens 
 
Het laatste deel van deze subsidieaanvraag bestaat uit twee overzichten: 

1. De totale begroting van 2018 voor Leusden ZeT 
2. Een specificatie van het aangevraagd subsidie bedrag 

 
 
Begroting Leusden ZeT 2018 
 

Inkomsten   

Subsidie gemeente  € 10.000,00 

Contributie leden 50 leden * 10 euro contributie per huishouden € 500,00 

Sponsoring Notaris tbv oprichting (opstartfase) € 540,00 

 Kern met Pit tbv maandagenda (communicatie) € 1.000,00 

 Nog te werven tbv narrowcastschermen (communicatie) € 1.400,00 

 AFAS tbv workshop TECHlab (activiteiten) € 1.000,00 

 Bloemendal tbv boekenkast (activiteiten) € 500,00 

 Nog te werven tbv Fomulierenhulp Inloopspreekuur € 1.000,00 

 Nog te werven tbv lancering (activiteiten) € 1.000,00 

 Nog te werven tbv onvoorzien € 60,00 

   

  € 17.000,00 

   

Uitgaven   

Oprichting  € 2.000,00 

Overhead  € 1.500,00 

Communicatie  € 7.500,00 

Activiteiten Huur ruimtes Antares € 1.500,00 

 Boekenkast € 500,00 

 Workshop TECHlab € 1.000,00 

 Huur ruimtes Formulierenhulp inloopspreekuur € 1.000,00 

 Lancering € 1.000,00 

Onvoorzien  € 1.000,00 

   

  € 17.000,00 
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Toelichting inkomsten 
De inkomsten voor 2018 bestaan uit de volgende posten: 

- De aangevraagde projectsubsidie van de gemeente Leusden 
- We verwachten in het eerste jaar 50 leden te kunnen werven. De contributie per huishouden 

is vastgesteld op € 10,- 
- Een groot deel van de inkomsten zal komen uit sponsoring waarvan een groot deel al 

gerealiseerd is. We doen bijvoorbeeld mee met het Kern met Pit programma en hebben daar 
de ontwikkeling van de maandkalender ingebracht als kernactiviteit. Tijdens de matchbeurs 
hebben we bijvoorbeeld matches kunnen maken met AFAS ten behoeve van een workshop 
voor het TECHlab, Bloemendal Bouw zal boekenkasten op maat maken voor de 
ruilboekenkast, en de notaris heeft het grootste deel van de kosten voor de oprichtingsakte 
voor zijn rekening genomen, met uitzondering van de inschrijving in de Kamer van 
Koophandel. Voor het resterende deel van de te realiseren sponsoring is een plan van 
aanpak hoe deze middelen geworven zullen worden, waarbij in eerste instantie financiering 
zal worden gezocht bij het Fonds Samenlevingsinitiatieven. 

 
Een toelichting van de kosten is opgenomen onder de specificatie van het aangevraagde 
subsidiebedrag. 
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Specificatie aangevraagd subsidiebedrag 
 
Het aangevraagde subsidiebedrag bestaat uit posten die overeenkomen met de hiervoor beschreven 
activiteiten (activiteiten, communicatie & belangenbehartiging) aangevuld met de opstartfase, 
overhead en onvoorzien. 
 

Oprichting Meedenkavonden inclusief PR & huur zaal € 600,00 

 Notaris t.b.v inschrijving KvK € 110,00 

 Evenement lancering € 500,00 

 Ledenwerf actie € 250,00 

  € 1.460,00 

   

Overhead Bestuursaansprakelijkheidsverzekering € 250,00 

 Bankkosten € 250,00 

 Representatie € 400,00 

  € 900,00 

   

Activiteiten Huur activiteitenruimte € 1.500,00 

   

Communicatie Huisstijl ontwikkeling incl maandagenda € 1.500,00 

 Website-Hosting € 100,00 

 Website-ontwerp € 1.000,00 

 Website-Licenties plug ins € 100,00 

 Vlaggen & banners € 400,00 

 Groter beeldscherm narrowcasting € 1.000,00 

 Licentie Narrowcasting € 500,00 

 Drukkosten wijkblad € 500,00 

  € 5.100,00 

   

Belangenbehartiging Meedenkavond voorjaar € 300,00 

 Meedenkavond najaar € 300,00 

  € 600,00 

   

Onvoorzien  € 440,00 

   

 TOTAAL € 10.000,00 
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Toelichting aangevraagd subsidiebedrag 
Het aangevraagd subsidiebedrag is onder te verdelen in de vijf posten: 

- Opstartfase: Om de vereniging op te richten en ruchtbaarheid aan de plannen en vereniging 
te geven zullen we kosten maken voor het huren van een ruimte voor de meedenkavond, 
inschrijving bij de Kamer van Koophandel (via de notaris), en een lanceringsevenement en 
ledenwerfactie. 

- De overheadkosten bij de vereniging bestaan uit een 
bestuursaansprakelijkheidsverzekering, de bankkosten en representatiekosten voor 
vrijwilligers en sponsoren. Deze kosten zijn gebaseerd op een inventarisatie van de 
mogelijkheden. 

- Om de eerste activiteiten zo snel mogelijk te realiseren hebben we een post opgenomen 
voor kortstondige zaalhuur per activiteit in MFC Antares. Tegelijk helpen wij de vrijwilligers om 
langdurige financiering voor zaalhuur te realiseren via andere middelen. Daarnaast zijn wij in 
gesprek met de WSL om een raamovereenkomst voor deze zaalhuur op te stellen. 

- Het eerste jaar willen we veel aandacht besteden aan de communicatie. Hiertoe willen we 
een huisstijl laten ontwikkelen en deze doorvoeren in de website, maandkalender en wijkblad. 
Daarnaast willen we samen met de gebruikers van Antares investeren in een (narrowcast) 
schermen en vlaggen en banners om de zichtbaarheid van de activiteiten te vergroten. Deze 
kosten zijn gebaseerd op een inventarisatie en ervaring van de bestuursleden. 

- Om de belangenbehartiging te faciliteren willen we twee keer per jaar een meedenkavond 
organiseren en daarvoor een ruimte huren in MFC Antares. Deze kosten zijn gebaseerd op 
de ervaringen met de eerste meedenkavond. 

 


