Spelregels Buurtbudget- verkiezingsavond

Wijkcentrum het Klokhuis Randenbroek/Schuilenburg organiseert jaarlijks een
verkiezingsavond voor het Buurtbudget. De vereniging wil zo de wijk meer betrekken bij deze
budgetten. Het zijn immers uw eigen aanvragen en die van uw mede-wijkbewoners.
Om de avond goed te laten verlopen zijn een aantal algemene spelregels opgesteld. Iedereen
die een aanvraag doet aan het begin van het jaar wordt voor deze verkiezingsavond in april of
mei uitgenodigd. Per jaar kunnen de spelregels wijzigen. Hieronder ziet u de regels.
•

•

•

Als een aanvraag niet haalbaar is, bijvoorbeeld omdat het een melding is voor het
Meldpunt Woonomgeving, dan wordt deze op de verkiezingsavond niet in de stemming
gebracht. De aanvragers die dat betreft worden hierover van tevoren ingelicht, maar
zijn wel welkom op de avond
Voor buurtfeestjes mag hooguit € 200,00 aangevraagd worden waarvan € 100,- voor
eten en drinken uitgezonderd alcoholische dranken.
Het overige bedrag kan gebruikt worden om het feest iets extra’s te geven,
bijvoorbeeld muziek inhuren, een springkussen huren of een clown laten optreden.
Ook voor deze aanvragen geldt dat ze voor 20 maart 2017 binnen dienen te zijn.

Voor de overige aanvragen geldt een aan te vragen bedrag van € 5000,- per project,
per organisatie.

•

•

•

•

Er zal een spelbegeleider zijn en zij/hij is degene die de aankondiging doet en u het
woord geeft.
Per aanvraag krijgt u maximaal drie minuten spreektijd om de aanvraag toe te lichten
en stemmen te winnen. U moet daarin duidelijk maken wat uw aanvraag is, waarom u
dat wilt, wie uw idee steunen en waarom er op uw aanvraag gestemd moet worden. Dit
verhaaltje moet dus staan als een huis. Creatieve vormen om de boodschap duidelijk
te maken zijn natuurlijk welkom. Tip: zorg voor een pakkende uitsmijter die blijft
hangen bij de toehoorders.
De kern van de avond: Alle buurtbudgetten-aanvraagers stemmen op elkaars
aanvragen. Niet individueel, maar als groep dat de aanvraag doet.
Iedere aanvraag krijgt 5 stickers om te verdelen. Dus als u met een groepje de
aanvraag heeft gedaan krijgt u gezamenlijk 5 stickers. Één daarvan mag op de eigen
aanvraag geplakt worden, de andere 4 moeten verdeeld worden over de andere
aanvragen. De stickers zijn genummerd met het nummer dat de aanvraag heeft
gekregen.
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De aanwezige mensen van de gemeente, welzijnswerk en leden van de werkgroep
buurtbudget krijgen ook 5 stickers.
De stickers dienen op de vellen papier geplakt te worden waar alle aanvragen
opgenoemd zijn. Deze vellen hangen in de ruimte waar de avond gehouden wordt en
zijn dus voor iedereen zichtbaar.
Op de avond zullen na de stemronde de aanvragen tot €20.000,- bekent worden
gemaakt. Alle andere aanvragen krijgen binnen twee weken na de verkiezingsavond
bericht over de uitslag. Het kost te veel tijd om dit op de avond zelf te doen. Maar met
het aantal stemmen dat u aanvraag heeft gekregen kunt u wel zelf een inschatting
maken.
In de twee weken na de avond worden de aanvragen op een rij gezet van meeste naar
minste stemmen. En vervolgens worden gekeken welke aanvragen in de volgorde
kunnen worden gehonoreerd met een bedrag. Net zo lang tot het Buurtbudget voor dit
jaar is verdeeld. Het kan dus gebeuren dat uw aanvraag wel stemmen heeft gekregen
maar dat het er te weinig zijn om geld toegekend te krijgen. U kunt uw aanvraag dan
het jaar er op weer inbrengen.
De bedragen die na 1 oktober 2017 niet zijn uitgekeerd, zullen alsnog worden
toegekent aan de aanvragen in volgorde van de lijst.
Veel succes!

Pagina 2 van 2

