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Deel A: Algemene Gegevens 
 
 
Algemene gegevens organisatie 
 
Statutaire Naam: Leusden ZeT 
 
Adres (hoofdvestiging): Maximaplein 30 
 
Postcode en plaats: 3832 JS Leusden 
 
E-mailadres: info@leusdenzet.nl  
 
Inschrijfnummer KvK:  70295239 
 
Post- of bankrekeningnummer: NL61 RABO 0326 0921 02 
 
T.n.v.: Leusden ZeT te Leusden 
 
 
Gegevens contactpersoon 
 
Naam: Martijn Kleppe 
 
Functie: Voorzitter 
 
Telefoonnummer: 0337850243 
 
Emailadres: martijnkleppe@gmail.com  
 
 
 
Ondertekening 
 
Naam: Martijn Kleppe 
 
Functie: Voorzitter 
 
Datum: 25 november 2018 
 
Handtekening:  
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Deel B - Activiteitenplan 
 
Introductie 
Nadat eind 2017 wijkvereniging Leusden ZeT formeel is opgericht, is de vereniging in 2018 echt van 
start gegaan. Eind maart 2018 kwamen ruim 750 mensen af op de lancering van de vereniging tijdens 
het Vier de Lente Wijkfeest. Sindsdien is er veel gebeurd, waaronder: 

● Bijna 150 huishoudens zijn lid geworden 
● Een succesvolle Bouw je eigen Drone Workshop 
● Al een jaar is er een wekelijkse Koffieochtend en Brei- en Haakcafe met een trouwe club 

vaste bezoekers 
● Heel veel kinderen deden mee aan een groot aantal Schoon Maximapleinacties 
● Een maandelijkse Filmclub 
● Een filosofiegroep 
● Creatieve workshops 
● Ruim 45 fietsen zijn onder handen genomen tijdens de gratis Fiets APK Actie 
● Elke dag kun je een boek meenemen en inleveren in de ruilboekenkast 
● In de herfstvakantie deden 50 kinderen mee met de Minecraft Bouwwedstrijd 

 
Daarnaast wordt elke maand de wijkkrant de Leusder gaZeT bij leden bezorgd, wordt de 
e-mailnieuwsbrief heel goed gelezen en hebben we een grote schare volgers op onze social media 
kanalen. De website www.leusdenzet.nl is de centrale communicatieplek en wordt ontzettend goed 
bezocht, waarbij we erg trots zijn op de agenda, die dé plek is waar je alles kunt terugvinden wat er in 
Antares en de rest van de wijk gebeurt. Daarnaast is er een koppeling gemaakt tussen de agenda op 
de website en die in de app Leusden Leeft waardoor alle activiteiten ook voor alle Leusdense 
bewoners goed te vinden zijn. 
 
Doelen 2018 
Dit alles heeft ertoe geleid dat steeds meer wijkbewoners de weg naar MFC Antares weten te vinden 
en we zijn daarom tevreden over hoe we onze 4 doelen voor 2018 behaald hebben, zoals ook 
benoemd in de subsidieaanvraag voor 2018: 

➢ 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” 

➢ 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” 

➢ Activiteit 3 - “De belangen van wijkbewoners behartigen als het gaat om het bevorderen van 
voorzieningen en wijkinitiatieven” 

➢ Activiteit 4 - “Oprichting vereniging Leusden ZeT” 
 

Doelen 2019 
Nu de organisatie van de vereniging staat en Leusden ZeT steeds bekender wordt in de wijk, hebben 
we voor 2019 de volgende drie doelen geformuleerd: 

➢ Doel 1: De bekendheid van de vereniging in de wijk verder uitbouwen 
➢ Doel 2: De fysieke aanwezigheid van de wijkvereniging in Antares vergroten 
➢ Doel 3: De ingezette koers met activiteiten & bewonersinitiatieven consolideren 

 
Financieringsmodel 
Met onderhavige subsidieaanvraag verzoeken wij de gemeente om doelen 1 en 2 mogelijk te maken. 
De derde activiteit zullen wij financieren uit eigen middelen en extern te werven financiering.  
Hierbij werken we toe naar een model waarin we als vereniging op termijn voor een groot deel 
zelfstandig en subsidieonafhankelijk kunnen opereren. Zo zijn we in 2019 al in staat om de 
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overheadskosten voor een deel uit eigen contributieinkomsten te financieren en zijn de 
communicatiekosten een stuk lager dan in 2018. Tegelijkertijd besteden we het grootste deel van de 
gemeentelijke subsidie in 2019 aan het experimenteren met een eigen ruimte in 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 subsidieaanvraag richten wij ons 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 subsidieaanvraag 
 
Deze subsidieaanvraag richt zich voor 2019 op twee activiteiten: 
 
Doel 1 - “De bekendheid van de wijkvereniging verder uitbouwen” 
 
Door de vliegende start van Leusden ZeT is een groot aantal wijkbewoners bekend met Leusden ZeT. 
Tegelijk merken we dat lang nog niet iedereen bekend is met de wijkvereniging. Daarom willen we in 
2019 de lijn doorzetten waarbij we veel aandacht besteden aan onze bestaande 
communicatievormen, namelijk: 

- De website verder uitbouwen als centrale communicatieplek 
- De Leusder gaZeT elke maand uitgeven. Elk lid ontvangt deze elke maand. Daarnaast 

bezorgen we twee keer per jaar de gaZeT huis aan huis zodat alle wijbewoners op de hoogte 
zijn van Leusden ZeT 

- Social mediakanalen verder uitbouwen  
 
Daarnaast willen we meer inzetten op fysieke communicatiekanalen om ook de wijkbewoners te 
bereiken die minder actief zijn op digitale media. Hiertoe zetten we in op de volgende 
communicatievormen: 

- De maandkalender uitgeprint ophangen op een aantal plekken in Antares en op en rond het 
Maximaplein 

- Op een aantal plekken in de wijk Leusden ZeT (aanplak) borden plaatsen waar activiteiten 
van Leusden ZeT geadverteerd kunnen worden. 

 
De doelstelling van deze activiteiten is het samenbrengen van bewoners en de wijk en MFC Antares 
levendiger te maken door vanuit Leusden ZeT alle activiteiten in Antares en rond het Maximaplein te 
bundelen en te communiceren. 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. 
 
We maken dit doel meetbaar door het aantal leden in 2019 te laten groeien naar 200 huishoudens. 
Indien gewenst kunnen we ook een onderzoek laten uitvoeren naar de bekendheid van Leusden ZeT. 
We kunnen dan begin 2019 een 0-meting doen en deze eind 2019 herhalen om te bekijken of de 
bekendheid van de wijkvereniging is toegenomen. 
 
Op financieel gebied zullen we gebruik maken van een deel van de aangevraagde subsidie, te weten 
€ 3.200,-. Dit is aanzienlijk lager dan de € 5.100,- die we voor 2018 hadden aangevraagd. We doen 
dit bewust zodat we goed toewerken naar situatie waarbij we in de toekomst onafhankelijk van een 
subsidie de communicatiekanalen in stand kunnen houden. 
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Doel 2 - “De fysieke aanwezigheid van de wijkvereniging in Antares vergroten” 
 
Een van de grootste wensen van veel leden van Leusden ZeT is de beschikking te hebben over een 
vaste ruimte in Antares. Momenteel huren we regelmatig verschillende zalen in Antares. Voor de 
Filmavond huren we bijvoorbeeld zaal Bloem; voor de Drone Workshop het handenarbeidlokaal; voor 
de Bullet Journal de huiskamer, voor bestuursvergaderingen het Kantoor en voor de Minecraft 
Bouwwedstrijd de kleine gymzaal. Graag willen wij in 2019 het handenarbeidlokaal op de eerste 
verdieping voor twee dagdelen per week huren. 
 
De doelstelling van het gebruiken van een deze ruimte is tweeledig: 
 

● We kunnen sneller en makkelijker nieuwe initiatieven faciliteren 
Omdat we geen vaste ruimte kunnen huren, zijn de initiatiefnemers van de activiteiten gedwongen om 
hun spullen constant mee terug te nemen naar huis. Dit vraagt veel van onze vrijwilligers. Een vaste 
plek biedt de mogelijkheid om spullen goed op te bergen. Daarnaast denken we dat een eigen ruimte 
er ook toe leidt dat mensen spontaan ideeën krijgen wat zij graag zouden willen organiseren. Het 
faciliteren hiervan wordt dan een stuk gemakkelijker hetgeen de levendigheid van Antares ten goed 
zal komen. 
 

● We kunnen een herkenbare plek voor alle wijkbewoners bieden 
Momenteel is Leusden ZeT vooral virtueel goed aanwezig en via activiteiten zichtbaar in Antares en 
op het Maximaplein. Echter, deze activiteiten hebben een hoog pop-up karakter waardoor de 
wijkvereniging geen continue zichtbaarheid heeft. Een vaste ruimte in Antares biedt deze mogelijkheid 
wel. Niet alleen zien bezoekers van Antares de ruimte en activiteiten van Leusden ZeT beter, ook aan 
de buitenkant kunnen we de aanwezigheid van Leusden ZeT zichtbaar maken. 
 
Uit gesprekken met de WSL bleek dat een eigen vaste plek momenteel niet behoort tot de 
mogelijkheden in de huidige manier van exploitatie van het gebouw. Wel kan Leusden ZeT een ruimte 
huren voor het maatschappelijke tarief van 12,50 euro per uur. Met dit uurtarief en onze huidige 
begroting zijn we in staat om een ruimte voor twee dagdelen in de week te huren. Op andere 
momenten in de week kunnen dan andere partijen de ruimte huren.  
Dit biedt ons de mogelijkheid om in 2019 te experimenteren met de inzet van een vaste ruimte. In 
overleg met de WSL willen wij de ruimte graag aankleden door een aantal kasten en meubilair te 
plaatsen. 
 
We maken deze doelstelling meetbaar door tijdens het jaar de bezettingsgraad van de ruimte te 
monitoren. Daarnaast kunnen we bij het eventuele onderzoek naar de bekendheid van Leusden ZeT 
ook het effect van een vaste ruimte mee laten nemen. 
 
Op financieel gebied zullen we in 2019 ruim de helft van het aangevraagde subsidiebudget  
(€ 5.150,-) besteden aan de huur en inrichting van de ruimte. 
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Doel 3 - “De ingezette koers met activiteiten & bewonersinitiatieven consolideren” 
 
In 2018 zijn er maar liefst 10 bewonersinitiatieven ontstaan die activiteiten organiseren. Voor deze 
activiteiten zijn steeds aparte fondsen aangeschreven ten behoeve van de financiering. Zo heeft het 
Fonds Duurzame Initiatieven Leusden de Schoon Maximapleinacties ondersteund en het Fonds 
Samenlevingsinitiatieven heeft de Filmclub, het Sinterklaasfeest en het formulieren invulspreekuur 
ondersteund. Dit model is ons dermate goed bevallen dat we besloten hebben om voor 2019 geen 
budget te alloceren van de gemeentelijke subsidie voor dit soort activiteiten. Hierdoor zullen dit soort 
activiteiten al geheel onafhankelijk van de gemeentelijke subsidie kunnen plaatsvinden. 
 
Op financieel gebied bedragen deze kosten dus € 0,- van de gemeentelijk subsidie. 
 
 
  

6 



 

Deel C: Financiële gegevens 
 
Het laatste deel van deze subsidieaanvraag bestaat uit drie onderdelen: 

- Een begroting van Leusden ZeT voor 2019, exclusief de activiteiten van bewonersinitiatieven 
die elders gefinancierd worden 

- Een overzicht van de verwachte besteding van de gemeentelijke subsidie voor 2019. 
- Een vergelijking van de besteding van de gemeentelijke subsidie tussen 2018 & 2019. 

 
Begroting Leusden ZeT voor 2019 
Inkomsten   Toelichting 

Contributie leden  € 2.000,00 Verwachte ledengroei naar 200 leden 

Subsidie gemeente  € 10.000,00  

  € 12.000,00  

    

Kosten    

Overhead Bestuursaansprakelijkheidsverzekering € 250,00 Ervaring 2018 

 Bankkosten € 250,00 Ervaring 2018 

 Representatie € 300,00 Ervaring 2018 

 2 Heidagen € 300,00 Ervaring 2018 

 Vier de Lente € 1.500,00 Ervaring 2018 

    

Huur ruimtes Huur activiteitenruimte € 3.900,00 
52 weken * 2 dagdelen per week * 3 uur * 
12,50. 

 Inrichting ruimte € 1.250,00 Inschatting 

    

Communicatie Onderhoud vormgeving € 500,00 Ervaring 2018 

 Website-Hosting & plugins € 200,00 Ervaring 2018 

 Fysiek promotiemateriaal € 400,00 Borden 

 Drukkosten maandagenda/flyers € 2.100,00 8 leden edities & 2 keer huis-aan-huis 

    

Belangenbehartiging Meedenkavonden € 600,00 Ervaring 2018 

    

Onvoorzien  € 450,00 Ervaring 2018 

    

 TOTAAL € 12.000,00  
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Besteding gemeentelijke subsidie 2019 
Het aangevraagde bedrag van € 10.000,- zal als volgt besteed worden:  
 
Overhead € 600,00 

Huur ruimtes € 5.150,00 

Communicatie € 3.200,00 

Belangenbehartiging € 600,00 

Onvoorzien € 450,00 

 € 10.000,00 

 
Vergelijking besteding gemeentelijke subsidie 2019 tov 2018 
Omdat we als vereniging niet afhankelijk willen en kunnen zijn van de gemeentelijke subsidie werken 
we toe naar een model waarin we als vereniging op termijn zelfstandig en subsidieonafhankelijk 
kunnen opereren. Zo zijn we in 2019 al in staat om de overheadskosten voor een deel uit eigen 
contributie inkomsten te financieren. Daarnaast zijn de communicatiekosten in 2019 een stuk lager 
dan in 2018. Tegelijkertijd besteden we het grootste deel van de gemeentelijke subsidie in 2019 aan 
het experimenteren met een eigen ruimte in Antares, hetgeen we in 2018 nog niet deden. Wanneer 
blijkt dat het gebruik van een eigen ruimte dermate succesvol is, zullen we als vereniging moeten 
bekijken of de locatie, de huur en de invulling ons de mogelijkheid bieden om op termijn zelfstandig de 
inzet van een dergelijke ruimte kostendekkend te kunnen financieren. 
 
 2018 2019 

Oprichting € 1.460,00 € 0,00 

Overhead € 900,00 € 600,00 

Huur ruimtes € 1.500,00 € 5.150,00 

Communicatie € 5.100,00 € 3.200,00 

Belangenbehartiging € 600,00 € 600,00 

Onvoorzien € 440,00 € 450,00 

   

TOTAAL € 10.000,00 € 10.000,00 
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