Regels Microsubsidies DaaromDuurzaamDiemen
1. De microsubsidies van DaaromDuurzaamDiemen maken we bekend onder de naam:
DaaromDuurzaamDiemen-Initiatieven (DDD-I)
2. Het totale budget voor de microsubsidies bedraagt €5500 per 12 maanden
3. Elke burger, initiatief en werkgroep die actief is binnen de gemeente Diemen kan eenmaal
per jaar een aanvraag indienen voor maximaal €750,4. De activiteit is gericht op burgers, instellingen en/of bedrijven in Diemen en heeft betrekking
op aspecten van duurzaamheid
5. Aanvragers maken duidelijk wat de relatie is met duurzaamheid, wat ze willen bereiken bij
wie en waarvoor het budget gebruikt wordt. Elke aanvraag is voorzien van naam, adres,
email en telefoonnummer van aanvrager en van de namen van de overige initiatiefnemers
en mede-uitvoerders
6. Aanvragen kunnen worden ingediend tot het budget voor de microsubsidies op is
7. Binnen 4 weken na afloop van de activiteit dient de aanvrager een kort verslag in van de
activiteit, wie ermee bereikt is en de bestede bedragen. Budget wat niet besteed is, wordt
teruggestort.
8. Het toegekende budget voor een initiatief wordt niet gebruikt voor de inzet van eigen uren
van de initiatiefnemers. Indien noodzakelijk kan het budget worden ingezet voor inhuur van
externen. Deze externen mogen geen deel uitmaken van het initiatief. Bij inzet van derden
dient de factuur voor deze inzet te worden bijgesloten bij het verslag.
9. Het bestuur beslist met meerderheid van stemmen over de ingediende aanvragen.
10. Aanvragen worden ingediend bij info@daaromduurzaamdiemen.nl. De aanvraag wordt
binnen 4 weken goedgekeurd of afgewezen. Het is mogelijk om tussentijds meer informatie
op te vragen bij de indiener.
Meer informatie is te vinden op www.daaromduurzaamdiemen.nl
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KARTREKKERS
- Sophie Tjebbes (initiatief bewust omgaan met voedsel)
- Simcha de Haan (initiatief bewustwording en gedragsverandering)
- Jorrit Leijting (initiatief duurzame energie voor en door iedereen\energiecoöperatie)
- Martin Heidekamp (initiatief reduceren restafval)
- Marcus Schmid (initiatief aardgasvrij Diemen)
- Wim Verbree (initiatief biodiversiteit en klimaatadaptatie)
De kartrekkers coördineren een initiatief binnen Daarom Duurzaam Diemen
BESTUURSLEDEN
- Liza van Zon (voorzitter)
- Joost Heinsius (secretaris)
- Johan van Schagen (penningmeester)
- Fred Vos (communicatie\website)
Het bestuur (de vliegwielgroep) ondersteunt de initiatieven, coördineert en richt zich op het
uitbouwen van Daarom Duurzaam Diemen tot hét platform voor samenwerking aan
Duurzaamheid binnen de Diemen
CONTACT
Heeft u vragen, een nieuw initiatief, activiteiten om te promoten, etc.?
Stuur ons een mail: info@daaromduurzaamdiemen.nl
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