
Aanvraag financiële impuls 

De Haagse Community tegen Eenzaamheid biedt haar deelnemers 

de mogelijkheid een financiële impuls aan te vragen voor een te 

organiseren initiatief. Hoe dat in zijn werk gaat, lees je in 

onderstaande beschrijving.   

 

Wie kan een financiële impuls aanvragen? 

De aanvrager maakt onderdeel uit van een samenwerkingsverband van tenminste twee 

partners, waarvan er minimaal twee Haagse ondernemer zijn of namens een bedrijf 

participeren. Alle partners zijn deelnemer van de Haagse Community tegen Eenzaamheid. De 

samenwerkingspartners ontwikkelen samen een initiatief om eenzaamheid te bestrijden 

onder hun klanten.  

Hoe vraag je aan?  

De samenwerkingspartners maken een voorstel voor de uitvoering van een initiatief met een 

duidelijk einddoel en een beschrijving van hoe zij dat doel denken te bereiken. Ook 

beschrijven ze de uitvoering (zowel inhoudelijk als financieel), betrokken uitvoerders en hun 

verantwoordelijkheden, en de wijze waarop dit project geëvalueerd wordt. De aanvraag 

bestaat uit een ingevuld aanvraagformulier en een begroting en wordt ingediend bij de 

Haagse Community tegen Eenzaamheid via info@communitytegeneenzaamheid.nl 

Let wel, de Haagse Community tegen Eenzaamheid gaat uit van cofinanciering door de 

betrokken ondernemers of bedrijven zelf, en financiert maximaal de helft van de te 

overleggen begroting, tot een maximum van 2.500 euro per initiatief. 

Beoordeling van de aanvragen  

Het bestuur van de Stichting Haagse Community tegen Eenzaamheid beoordeelt de 

aanvragen. Het advies wordt schriftelijk toegelicht binnen 4 weken na ontvangst van de 

aanvraag.  

Monitoring en evaluatie, verantwoording  

Voorwaarde voor het ontvangen van een financiële impuls is dat zowel tijdens de 

voorbereiding als uitvoering en na afloop de publiciteit wordt gezocht via (lokale) kranten, 

websites en social media. Dit om voldoende deelnemers te genereren én om andere 

ondernemers te inspireren ook in actie te komen tegen eenzaamheid.  

Een financiële en inhoudelijke verantwoording op basis van de afgesproken doelen en 

resultaten moet binnen drie weken na afloop van het project worden ingediend. Hiervoor 

dienen twee formulieren te worden gebruikt: ‘Evaluatieformulier’ en ‘Bestedingsverklaring’.   

 

Geïnteresseerd? 

Vraag het aanvraagformulier op via info@communitytegeneenzaamheid.nl 
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