Samenwerken aan puur & gastvrij Woerden
Aanjaagbudget voor initiatieven Recreatie &
Toerisme in de gemeente Woerden 2020
Heeft u een initiatief, project of evenement om het recreatief-toeristisch aanbod in de
gemeente Woerden een impuls te geven en kunt u een financiële bijdrage gebruiken?
Mogelijk kan een bijdrage uit het Aanjaagbudget van de Koersgroep Recreatie Toerisme u een
stap verder helpen. Hieronder kunt u nagaan of u in aanmerking komt en wat u daarvoor
moet doen.
Achtergrond Aanjaagbudget Recreatie & Toerisme
Jaarlijks wordt er +/-€ 12.000,= beschikbaar gesteld door de gemeente Woerden voor Recreatie- en Toerisme
projecten. Dit wordt gedaan door middel van een Aanjaagbudget. In 2017 is de Koersgroep opgericht; een
netwerkverband van ondernemers en organisaties in het recreatief-toeristisch veld. De Koersgroep draagt zorg
voor de verdeling van de bijdragen onder de ingediende projecten en initiatieven.
Wanneer komt een initiatief / project in aanmerking voor een bijdrage?
- Er is een financiële bijdrage nodig;
- De aanvraag moet van algemene toeristisch-recreatieve belang zijn voor de gemeente Woerden;
- De aanvraag moet bijdragen aan één van de benoemde thema’s in het Koersdocument Recreatie &
Toerisme in de gemeente Woerden 2016-2022. De vier benoemde thema’s zijn:
- Sportief Startpunt, gericht op wandelen, fietsen en varen;
- Sprekende Historie, beleving van de Oude Hollandse Waterlinie, de Limes en het feestjaar 2022;
- Smakelijke Beleving, over de boerenmarktstad, Cheese Experience, streekproducten, festivals en
evenementen;
- Samen verbinden en vertellen; zakelijk toerisme, merk en identiteit van Woerden.
Specificaties Aanjaagbudget:
- Indienen kan 4x per jaar: vóór 1 februari, 1 juni, 1 september en 15 november;
- De maximale hoogte per aanvraag per jaar is € 3.000,= (ongeacht of BTW verrekenbaar is, is de hoogte
incl./excl. BTW maximaal € 3.000,=);
- Het Aanjaagbudget mag maximaal 50% van de totale projectkosten zijn;
- De financiering van het project moet uit minimaal 50% cofinanciering bestaan. Voorbeelden van
cofinanciering zijn: sponsoren, gekapitaliseerde uren van vrijwilligers (zijn niet subsidiabel), een eigen
bijdrage of in natura;
- Het is mogelijk om meerjarige projecten in te dienen. Deze projecten worden per jaar opnieuw
beoordeeld op basis van een nieuwe aanvraag.
Criteria Aanjaagbudget
- Dit project is van meerwaarde en vernieuwend voor Recreatie & Toerisme in de gemeente Woerden;
- Het project is een nieuw toeristisch product of samenwerkingsverband;
- Het project vormt een bijdrage aan een van de vier benoemde thema’s;
- Het project heeft een duidelijke organisatiestructuur die het succes van het project zal bewaken.
- Het project is haalbaarheid en kan mogelijk gecontinueerd worden.
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Aanvraagprocedure Aanjaagbudget:
Stuur een email naar:koersgroeprent@gmail.com met daarin een korte omschrijving van het initiatief.
Er zal een terugkoppeling volgen waarin wordt aangegeven of het project relevant voldoende is om de aanvraag
in te dienen.
Als er sprake is van een kansrijk initiatief kan het aanmeldformulier ingevuld worden. Het aanvraagformulier
dient uiterlijk 1 februari, 1 juni, 1 september of 15 november verstuurd te worden.
→ Het formulier is te vinden via: www.woerdenmarketing.nl.
De Koersgroep bepaald of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden. De aanvrager krijgt uiterlijk binnen twee
weken na het besluit van de Koersgroep bericht hierover (15 maart/15 juli/ 15 oktober/31 december).
De gemeente verzendt de beschikking, regelt direct de uitbetaling van de bijdrage en bewaakt dat er een
eindverslag wordt aangeleverd door aanvrager.
De initiatiefnemer neemt bij toekenning van een subsidie uit het Aanjaagbudget het logo van de Koersgroep
Recreatie en Toerisme op in haar communicatie-uitingen.
Het logo kan worden opgevraagd via het emailadres koersgroeprent@gmail.com.
Een maand na realisatie/uitvoering van het project dient er een foto als bewijsmateriaal een eindverslag (max. 1
A4) met financieel overzicht ingeleverd te worden. De tekst uit het eindverslag kan als basis worden gebruikt in
de nieuwsbrief Recreatie en Toerisme.
Informatie en contact
- Mailadres Koersgroep Recreatie & Toerisme: koersgroeprent@gmail.com
Voorzitter: Norbert Teunissen
Secretaris: Karlijn van Kollenburg – Gemeente Woerden
- Download aanvraagformulier en toelichting via https://www.beleefwoerden.com/nl/woerdenmarketing/woerden-marketing-vvv
- Initiatiefnemers worden door middel van een nieuwsbrief geïnformeerd over de procedures en
voorwaarden.
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