JongerenBijdrageRegeling
Voorwaarden en Beoordeling
2018 - 2019
LET OP! Lees alle voorwaarden goed door. Als je niet aan één van de voorwaarde voldoet, is JBR
gemachtigd de bijdrage weer in te trekken.

1.

Sluitingsdata

Dien ruim voor je project begint een aanvraag in bij de JBR. Houd hierbij rekening met de volgende sluitingsdata in 2018:

Ronde 1: 7 februari

Ronde 2: 4 april

Ronde 3: 6 juni

Ronde 4: 5 september

Ronde 5: 7 november (onder voorbehoud)
De sluitingsdata voor 2019 zijn nog niet bekend.

2.

Voorwaarden | criteria

















Je bent een (Rotterdamse) jongere van minimaal 12 en maximaal 27 jaar oud en je woont, werkt en/of studeert
in Rotterdam;
De activiteiten zijn gericht op Rotterdam en worden vóór, dóór en mét jongeren tussen de 12 t/m 27 jaar
gerealiseerd;
Er kan maximaal €2.000,- per projectaanvraag ingediend worden. Het project mag in totaal maximaal €10.000,kosten (de JBR financiert dus maximaal €2.000,-);
Ben je jonger dan 18 jaar, dan moet iemand ouder dan 18 jaar de verantwoordelijkheid nemen voor het beheer
van het geld;
Het is niet toegestaan om de bijdrage van de JBR aan een ander over te dragen;
Je mag max. 1 keer per jaar een bijdrage ontvangen van de JBR.
Aanvragen kunnen worden ingediend door privépersonen, stichtingen en verenigingen. In geval van een
stichting/vereniging dient het bestuur voornamelijk te bestaan uit jongeren t/m 27 jaar (het project mag geen
deel uit maken van een commerciële organisatie);
Er worden geen of slechts in zeer beperkte mate betaalde krachten ingezet;
De projecten die in 2018 een aanvraag indienen vinden uiterlijk plaats op 31 maart 2019;
Na goedkeuring van je project ontvang je 90% van het toegekende bedrag. De laatste 10 % ontvang je als je het
evaluatieverslag compleet en op tijd (binnen een maand na de einduitvoering van het project) inlevert. Let op
dat je al je bonnen/facturen goed bewaard!;
Informeer JBR minimaal 1 keer per maand over de voortgang van je project;
Gebruik het logo van de JBR op posters, folders en bij andere media-uitingen (te downloaden op onze website).
Daarnaast moet je één of meerdere spandoeken ophangen tijdens de uitvoering van je project. Let op, dit is
verplicht! Indien dit niet gebeurd kan de JBR het geld terugvorderen;
JBR-medewerkers hebben altijd gratis toegang tot de activiteiten. Hierbij mogen film-, video-, foto-, tv- en radioopnames gemaakt worden. Alle uitzendrechten blijven in handen van de JBR.
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3.

Beoordelingscriteria

Aanvragen worden beoordeeld door een jongerenjury die bestaat uit jongeren uit diverse wijken uit Rotterdam. De
jongerenjury bestaat uit jongeren tussen de 12 en 27 jaar. Je presenteert jouw project voor de jongerenjury. Je krijgt max.
5 minuten de tijd om te pitchen. Daarna kan de jury vragen stellen en/of feedback geven. Dit duurt max. 10 minuten.
De jury beoordeeld je project o.a. aan de volgende punten:
 Originaliteit;
 Betekenis voor Rotterdam;
 Besteding van het aangevraagde bedrag;
 Het feit of de aanvrager in staat is om het project uit te voeren;
 Betekenis voor de persoonlijke ontwikkeling van de aanvrager en bij voorkeur meerdere jongeren;
 Duurzaamheid van het project;
 Bijdrage aan een positieve beeldvorming over jongeren;
 Bijdrage aan een positief leefklimaat;
 Bijdrage aan het feit of jongeren en ouderen elkaar beter leren begrijpen;
 Bijdrage aan talentontwikkeling.

4.

Uitslag

Het advies van de jury is bindend. De beoordeling vindt plaats door een stemming, waarbij de meeste stemmen gelden. Er
kan geen bezwaar worden gemaakt. Wel kan er altijd een aangepaste aanvraag opnieuw worden ingediend bij een
volgende sluitingsdatum.
De uitslag wordt als volgt mede gedeeld:

Binnen één week na de presentatie krijg je telefonisch bericht of je project is goedgekeurd of afgekeurd;

De jury kan vaststellen of een project word goedgekeurd onder bepaalde voorwaarden;

Binnen vier weken wordt er een tekenavond georganiseerd. Je bent verplicht om aanwezig te zijn tijdens de
tekenavond! Op deze avond teken je een contract, waarna het toegekende bedrag naar je kan worden
overgemaakt.

5.

Evaluatieverslag

Wanneer de activiteit heeft plaatsgevonden, moet je binnen een maand een evaluatieverslag aanleveren bij de JBR.
Gebruik hiervoor het format dat te vinden is op www.jongerenbijdrageregeling.nl
In dit verslag moeten de volgende punten vermeldt worden:

Een korte terugkoppeling naar het idee en de doelen van het project. Wat, waar en wanneer heeft het
plaatsgevonden?;

De inhoudelijke verantwoording, met onder andere hoe het project is verlopen, wat voor jou het belangrijkste
moment was, het totaal aantal deelnemers en het aantal betrokkenen binnen de organisatie van de activiteit;

De financiële verantwoording in de vorm van een begroting waarbij wordt gekeken hoe het geld is uitgegeven.
(bewaar de bonnetjes en lever die hierbij aan!);

Een film- en/of fotoverslag (met een aantal filmpjes en/of foto’s);

Een lijst met alle media-uitingen: wanneer er in welke media, publiciteit voor je project is geweest.
Let op! Een verandering van de datum voor de uitvoering van jouw project is uiteraard geen probleem, maar dient altijd
aan de JBR te worden doorgegeven! Stuur hierover een mail of bel ons.
Let op! Als er voor het project nog geen vaste einddatum is vastgesteld, wordt er een datum opgesteld door de JBR. Dit
wordt uiteraard naar je gecommuniceerd.
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6.

Te laat inleveren van het evaluatieverslag en/of facturen

Zoals eerder vermeld, dient het evaluatieverslag binnen een maand na de uitvoering van het project te worden ingeleverd.
Als dit echter te laat wordt gedaan, treft de JBR de volgende regelingen:
1e keer te laat  Je krijgt een officiële waarschuwing. Vervolgens worden er telefonisch nieuwe afspraken gemaakt en
worden deze afspraken per mail bevestigd;
2e keer te laat  Je krijgt een boete van € 50,- die aan de JBR dient te worden betaald. Vervolgens worden er nog een keer
telefonisch nieuwe afspraken gemaakt en per mail bevestigd;
3e keer te laat  De laatste 10% van het nog te ontvangen bedrag wordt door de JBR ingehouden. Er wordt nogmaals
telefonisch contact met je opgezocht. Je hebt nu nog 2 dagen extra de tijd om het evaluatieverslag in te leveren;
4e keer te laat  Het gehele bedrag dat je van de JBR hebt ontvangen, dient te worden terugbetaald.
Bij het niet uitvoeren van je project waar wel geld voor is ontvangen of het herhaaldelijk negeren van verzoeken zal
Thuis Op Straat juridische stappen nemen en aangifte doen.

7.

Andere fondsen

Thuis Op Straat is niet de enige plek waar je als jongere terecht kunt voor een financiële bijdrage. Hieronder een lijstje met
landelijke en Rotterdamse fondsen:











Ik ben Geweldig:
Oranje fonds:
Rabo Rotterdam Fonds:
Elize Mathilde:
Stichting Volkskracht:
VSB Fonds:
Sint Laurens Fonds:
Stichting Doen:
Alert:
Erasmus+:

www.ikbengeweldig.nl
www.oranjefonds.nl/oranjefonds/
www.raboledenexclusief.nl/rabobankrotterdamfonds
www.elisemathilde.nl/content/aanvragen.htm
www.volkskracht.nl/
www.vsbfonds.nl/
www.sintlaurensfonds.nl/sint-laurensfonds/
www.doen.nl/home.htm
www.alertfonds.nl/
www.erasmusplus.nl/bibliotheek/subsidiedocumenten
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