
OVERZICHT VAN MOGELIJKE BIJDRAGEN VANUIT STICHTING VAALS VERBINDT AAN BURGERIDEEËN – EN INITIATIEVEN 
 
Datum laatst bijgewerkt: 15 december 2021 
 
 

 Categorie Bijdrage Omschrijving Randvoorwaarden  
 Voorbereiding 
  

Uitvoeren 
challenge 

De initiatiefnemer helpen bij het uitwerken en 
versterken van zijn idee door het inbrengen van 
aanvullende kennis en perspectieven 
  

  

Inzet netwerk De initiatiefnemer in contact brengen met 
relevante mensen/partijen die kunnen helpen bij 
de realisatie van zijn idee 
  

Stichting Vaals Verbindt toetst eerst of degene in hun 
netwerk akkoord is indien contact met hem/haar 
wordt gelegd. 

 Uitvoer 
  
  
  
  

Aanvragen 
vergunning 

De initiatiefnemer helpen bij het aanvragen van 
de vereiste vergunningen voor de realisatie van 
zijn idee1 
  

Randvoorwaarde: 
• De initiatiefnemer toont aan Stichting Vaals 

Verbindt hoe aan de verplichtingen van de 
vergunning wordt voldaan 

  
Aanbieden 
verzekering 

Het initiatief laten vallen onder de dekking van 
verzekeringen op naam van Stichting Vaals 
Verbindt of gemeente Vaals: 
• Basisverzekering op kosten en naam van 

Gemeente Vaals2 
• Aanvullende verzekering (indien nodig) op 

kosten van initiatief 
  

Randvoorwaarde: 
• De initiatiefnemer toont aan Stichting Vaals 

Verbindt hoe aan de verplichtingen van de 
verzekering wordt voldaan 

Promotie Het initiatief onder de aandacht brengen van de 
buitenwereld via de communicatiekanalen van 

  

 
1 Indien nodig kan Stichting Vaals Verbindt hierbij ook als aanvragende instantie optreden 
2 Collectieve vrijwilligersverzekering 



 Categorie Bijdrage Omschrijving Randvoorwaarden  
Stichting Vaals Verbindt (website, nieuwsbrief, 
facebook) 
  

Financiering – 
advies 

De initiatiefnemer helpen bij het opstellen van 
een begroting en het vinden van financiering 
voor de realisatie van zijn idee 
  

  

Financiering – 
subsidie aanvraag 
 

Subsidie aanvragen op naam van Stichting Vaals 
Verbindt t.b.v. de initiatiefnemer en zijn initiatief 
 

Randvoorwaarde: 
• Begroting wordt opgesteld en gecontroleerd door 

de penningmeester van Stichting Vaals Verbindt 
• Afspraken worden vooraf gemaakt over de 

aanwending van de subsidie (en eventueel 
overschot) 

 
Financiering – 
bijdrage 

De initiatiefnemer een bijdrage verstrekken 
vanuit de financiële middelen van de Stichting 
voor de realisatie van het initiatief 
  

Randvoorwaarde: 
• Begroting wordt opgesteld en gecontroleerd door 

de penningmeester van Stichting Vaals Verbindt 
• Bijdrage is gemaximaliseerd tot 30% van totale 

begroting (discretionair) 
  

 
 
Algemene randvoorwaarden in het geval dat Stichting Vaals Verbindt een bijdrage levert in de categorie “uitvoer”:  
 

• Het initiatief mag vermeld worden op de website van Stichting Vaals Verbindt 
• Het initiatief wordt met Stichting Vaals Verbindt geëvalueerd (bij een project of evenement: op het eind) 


