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Initiatievenfonds SLS 

Inleiding 
Het bestuur van SLS heeft besloten om voor kleine initiatieven een apart budget, het zgn 
Initiatievenfonds SLS, te creëren. Een dergelijk fonds sluit aan bij het beleid van de Stichting dat o.a. 
gericht is op projecten in het kader van sociale cohesie. Het kan hierbij gaan om activiteiten op het 
gebied van onderwijs, cultuur en arbeidsmarkt die dreigen te verdwijnen of al zijn verdwenen of die 
voor een gemeenschap niet toegankelijk (genoeg) worden aangeboden. Gedacht kan worden aan 
speelmogelijkheden, lessen/cursussen in wijken/kernen, bibliobus, buurtbus, culturele activiteiten en 
arbeidsmarkt- en scholingsprojecten. Initiatieven in het kader van sociale cohesie moeten zich met 
name ook richten op het duurzaam verbeteren van de leefbaarheid in de Schipholregio. Een bijdrage 
in dit kader is in de regel niet structureel meerjarig bedoeld maar voor enkele jaren of als 
startsubsidie. Het budget is beschikbaar voor alle gemeenten binnen het werkingsgebied van SLS, 
zijnde de 20 Ke-zone. 
 
Uitgangspunten van het initiatievenfonds 
Conform het bestemmingsreglement 2021 moet een project zichtbaar en significant bijdragen aan 
het bevorderen van de leefbaarheid in de Schipholregio, waarbij sprake is van een duidelijke 
meerwaarde voor de bewoners. Dit geldt ook voor de overige initiatieven. Het kunnen aantonen dat 
het initiatief een blijvend positief effect heeft op de leefbaarheid is een zwaar criterium bij de 
beoordeling van een aanvraag. Initiatieven worden nooit voor 100% gefinancierd door de Stichting. 
Aangetoond moet worden dat andere partijen ook een deel van de kosten financieren. Bij 
initiatieven in het kader van sociale cohesie kan dit door een bijdrage van de lokale initiatiefnemer of 
een partner in het initiatief. Dit kan ook in de vorm van personele inzet zijn. De bijdrage voor een 
initiatief bedraagt maximaal € 10.000. 
 
Criteria initiatievenfonds  

• Een initiatief moet bijdragen aan versterken leefbaarheid/sociale cohesie.  
• Initiatieven moeten leiden tot bv.: meer en betere netwerken, meer en betere onderlinge 

contacten en ontmoeting, meer ervaren en gemeten veiligheid. 
• Een initiatief moet een aantoonbaar blijvend effect op de leefbaarheid hebben.  
• Een initiatief moet zich niet op een beperkte groep richten maar publiek toegankelijk zijn. 
• Effectiviteit van de bijdrage moet duidelijk zijn – wat is het bereik van de activiteit/hoeveel 

mensen profiteren hiervan?  
• Initiatieven moeten zichtbaar zijn.  
• Er moet aantoonbaar behoefte zijn aan het initiatief (draagvlak).  
• De bijdrage van de Stichting moet herkenbaar zijn.  
• Een initiatief moet uitvoerbaar zijn (commitment van betrokken partijen).  
• Het moet gaan om initiatieven van inwoners en organisaties zonder winstoogmerk.  
• Inzicht moet worden gegeven in de financiering van het initiatief (andere financiers).  
• Cofinanciering in enige vorm (financieel, menskracht) is noodzakelijk.  
• Helder moet zijn waarvoor het geld van de stichting wordt gebruikt. 

 
Wanneer komt een initiatief niet in aanmerking voor een bijdrage vanuit het Initiatievenfonds? Dat 

zijn initiatieven die betrekking hebben op: 

• Het financieren van personeelskosten (professionele krachten) 

• Het financieren van een structurele huurbijdrage 

• Het financieren van gemeentelijke initiatieven 

• het dekken van een (structureel) exploitatietekort 

• Initiatieven/evenementen met een commercieel belang.  

• Initiatieven die (mede) zijn gericht op religieuze en/of politieke doelstellingen. 

• Organisaties met een groter direct besteedbaar vermogen dan € 25.000,00. 
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D.m.v. onderstaand stroomschema kan worden nagegaan of een initiatief voldoet aan de criteria. 
Indien voldaan wordt aan de criteria kan door middel van een ingevuld aanvraagformulier een 
verzoek worden ingediend. Deze zal vervolgens door SLS worden beoordeeld op alle criteria. 
 

Ligt het effect van het initiatief binnen de 20 Ke zone?1  Initiatief komt niet 
in aanmerking voor 
een bijdrage 

   

Heeft het initiatief een commercieel belang?  Initiatief komt niet 
in aanmerking voor 
een bijdrage 

 
 
 

  

Is het initiatief (mede) gericht op religieuze of politieke doelstellingen?  Initiatief komt niet 
in aanmerking voor 
een bijdrage 

 
 
 

  

Heeft de organisatie een groter besteedbaar vermogen dan € 25.000?  Initiatief komt niet 
in aanmerking voor 
een bijdrage 

 
 
 

  

Zijn de kosten bedoeld voor professionele krachten?  Initiatief komt niet 
in aanmerking voor 
een bijdrage 

 
 
 

  

Is er sprake van aantoonbaar maatschappelijk draagvlak?2  Initiatief komt niet 
in aanmerking voor 
een bijdrage 

   ja   
 

Is het initiatief gericht op een beperkte doelgroep?  
 

Initiatief komt niet 
in aanmerking voor 
een bijdrage 

   
 

Is sprake van een publiek toegankelijk initiatief?  
 

Initiatief komt niet 
in aanmerking voor 
een bijdrage 

 
 

  

Is er sprake van een aantoonbaar blijvend maatschappelijk effect?3  Initiatief komt niet 
in aanmerking voor 
een bijdrage 

 
 

  

Is er sprake van enige vorm van cofinanciering, waarbij de maximale 
bijdrage van de Stichting Leefomgeving Schiphol niet hoger is dan 
€ 10.000,- ? 

 Initiatief komt niet 
in aanmerking voor 
een bijdrage 

 
 
 

  

Het initiatief komt mogelijk in aanmerking voor een bijdrage  Aanvraagformulier 
invullen 

 

 
1 Om dit te bepalen kunt u gebruikmaken van de postcodecheck op: https://www.leefomgevingschiphol.nl/20ke-postcode-check/  
2 Op basis van handtekeningen, enquêtes etc. 
3 Dit uit zich door het vergroten van de sociale cohesie, onderwijs en of arbeidsmarkt 
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