
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criteria voor inzet speerpuntenbudget Amsterdamse emancipatiebeleid per 1 januari 2017 
 
 

 

Voor het aanmelden van een project gelden deze voorwaarden: 

 
1. De activiteit past in een van de speerpunten van het SPE en levert een bijdrage aan 
het behalen van de doelstellingen; 

 
2. De activiteit heeft als belangrijkste doelgroep Amsterdammers en is ook toegankelijk 
voor personen die niet behoren tot de eigen leden of achterban; 

 
3. De organisatie die aanvraagt moet een stichting of vereniging zijn. Samenwerking met 
andere (vrouwen)organisaties wordt aangemoedigd maar er kan maar één hoofdaanvrager zijn; 

 

4. Er is per jaar €100.000,00 beschikbaar, dit bedrag wordt door het SPE verdeeld over de 

speerpunten. Elke aanvraag bij het SPE kan maximaal €5000,00 bedragen, dit is inclusief BTW; 

 
5. Kosten die in aanmerking komen voor vergoeding zijn locatiekosten, bureaukosten, inhuur 

professionals, vrijwilligersvergoedingen, catering en publicatiekosten (uurkosten voor de organisatie 

van het project worden dus niet vergoed). Alle gemaakte kosten, ook kosten van trainers en 

huurkosten, moeten altijd gespecificeerd worden; 

 

6. Elke afzonderlijke kostenpost heeft een maximaal begroot bedrag. Deze zijn terug te vinden in het  
aanvraagformulier;   

 
7. Vrijwilligersvergoedingen zijn wettelijk vastgesteld op maximaal € 4,50 per uur, met een 
maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar; 
 
8. De organisator maximaal €150 besteden aan reis- en parkeerkosten; 



 

9. Een aanvraag mag ook voor een bestaand project zijn waarvoor nog aanvullende financiering 

nodig is. Dit moet gemeld worden bij de aanvraag. In dit geval moet aanvraag bij het SPE het laatste 

deel van de financiering dekken (er mag dus geen bedrag meer openstaan nadat de financiering 

door het SPE is goedgekeurd); 

 

10. Weging van de projectplannen vindt plaats op basis van relevantie, haalbaarheid, samenwerking 

en impact; 

 
11. Het SPE kan adviseren over het project en volgt de voortgang van het project. Nieuwe 

samenwerkingen worden door het SPE begeleid; 

 
12. De hoofdaanvrager verantwoordt de gemaakte kosten binnen een maand na afronding van de 

activiteiten met alle bonnen en het verantwoordingsformulier. Als de organisatie dit niet doet, 

bestaat de mogelijkheid dat het bedrag wordt teruggevorderd; 

 
13. Deelnemers die in 2016 een budget hebben toegekend gekregen, komen alleen in aanmerking 

voor een budget in 2017 indien zij het voorgaande jaar goed hebben afgesloten en een financiële 

verantwoording hebben ingediend die door het SPE is goedgekeurd. Deelnemers die een project 

van een ander speerpunt hebben lopen, komen alleen in aanmerking indien zij het lopende project 

naar behoren uitvoeren; 

 
14. Na toekenning en het overmaken van het budget heeft het project een doorlooptijd van 
9 maanden. Daarna wordt de financiële verantwoording ingediend; 

 
15. Projecten waarvan de activiteiten op één dag plaatsvinden zijn uitgesloten van deelname 
aan de aanvraagprocedure;  
 
16. Het SPE dient minimaal een week voor de start geïnformeerd te zijn over de planning van 
de activiteiten en is bij één van de georganiseerde activiteiten aanwezig. 
 
17. De gemeente Amsterdam behoudt zich het recht voor de procedure te allen tijde te 
wijzigen; 


