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Toelichting op aanvraag - FICTIEVE INVULLING
Subsidieregeling Erfgoedvrijwilligers 2019-2020
Je wilt subsidie bij ons aanvragen via de regeling Erfgoedvrijwilligers 2019-2020. 
Dit zijn de stappen die daarbij horen:

- Maak een account aan op Mijn Fonds.
- Vul daar het aanvraagformulier in.
- Dit toelichtingsformulier (ingevuld) upload je bij stap 2, net als de begroting en een bankafschrift.
- Onderteken de complete aanvraag digitaal en verzend hem.

b) Welke activiteiten onderneemt de stichting of vereniging? (max. 1500 tekens)

Wat zijn de concrete stappen om dit doel te bereiken? (max. 750 tekens)

Deze toelichting is bedoeld om je subsidieaanvraag snel te kunnen beoordelen. 
Heb je na het lezen van de informatie op onze website nog vragen? Bel ons op: 030 - 233 60 30.

. INFORMATIE OVER DE ORGANISATIE

) Wat is het doel van de stichting of vereniging? (max. 750 tekens)



c) Welke doelgroepen bereikt de organisatie met deze activiteiten? (max. 750 tekens)

2. INFORMATIE OVER DE AANVRAAG Lees eerst alle deelvragen door om te zien welke informatie waar hoort.

a) Wat is het doel van je initiatief? (max. 750 tekens)

b) Wie doet wat?
Wie schakel je in? Wie begeleidt? Wie doen er mee? (max. 1500 tekens)



c) Met welke concrete stappen bereik je je doestelling(en)?
De doelstellingen die je bij 2a noemde werk je hier verder uit. (max. 1500 tekens)

d) Waarom is deze investering van belang voor de organisatie/de vrijwilligers? (max. 1000 tekens)

e) Wat is het effect op termijn van deze subsidie voor de organisatie/vrijwilligers? (max. 1000 tekens)
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	Vraag 1: 
	Vraag 2: 
	Vraag 3: 
	Vraag 4: De stadskraan van Fantasiestad is de enige potentieel functionerende stadskraan van deze regio. Vanwege veiligheidsrisico’s is deze al vijf jaar niet meer te verzekeren en daarom niet meer in gebruik. De gemeente wil er geen geld in investeren. Ons doel is door onze vrijwilligers een veiligheidstraining te laten volgen, de stadskraan weer veilig en verzekerd in bedrijf te krijgen, zodat bezoekers (scholieren, toeristen en andere geïnteresseerden) leren over de tijd waaruit de kraan stamt en dit bijzondere erfgoed in zijn oorspronkelijke omgeving weer beter kunnen waarderen. Dat is bovendien economisch goed voor onze binnenstad.
	Vraag 6: De cursus bestaat uit een module machinerie (1 dag), een module ergonomie en een module milieu (samen 1 dag). Inclusief examen heeft de cursus een maand doorlooptijd (afgezien van de terugkomdag).Voordat het toeristisch hoogseizoen begint willen we de vrijwilligers al de kans geven te oefenen. Eerst met kleine groepen (testfase), daarna met één schoolklas per dag (openingsweek), onder begeleiding van 1 leerkracht en tenminste 2 ouders of andere begeleiders.Daarom willen we z.s.m. starten. Er start een cursus begin maart. De openingsweek is gepland half mei.Een stadskraan in bedrijf zal interesse wekken bij scholieren (eerst van de Singelschool, daarna ook van andere lokale en regionale scholen) en andere bezoekers. Het aantal bezoekers (deelnemend aan een rondleiding of binnen het hek tredend) is de afgelopen 5 jaar meer dan gehalveerd. We willen de aantallen bezoeker per dag dat de kraan in bedrijf is minstens terugkrijgen op het niveau van voordat de kraan stil kwam te liggen. Doordat we meerdere mensen enthousiast kregen om de kraan veilig te bedienen, kunnen we de kraan bovendien meer dagen laten werken. Voorheen was de kraan alleen op monumentendagen en bij evenementen in bedrijf. We willen nu toen naar minstens drie dagen per week.
	Vraag 5: Opleidingsinstituut VeiligWerken kan voor het aangevraagde bedrag de cursus Bediening middelgrote machinerie verzorgen, inclusief examen en terugkomdag, voor drie vrijwilligers.Drie vrijwilligers – 2 bestuursleden en een weekendvrijwilliger – willen de cursus graag volgen. Zij hebben al een BHV-diploma. Samen kunnen ze ervoor zorgen dat er elke dag van de week een bevoegd iemand aanwezig is als de kraan in werking is.Eén van de twee bestuursleden is jurist en onderhoudt het contact met de gemeente (eigenaar van de kraan) en de verzekeraar. Zij hebben zich in beginsel akkoord verklaard met inbedrijfname als er altijd een gecertificeerde vrijwilliger aanwezig is.De Singelschool, die uitkijkt op de kraan, wil een feestweek organiseren rondo
	Vraag 7: De stadskraan raakt in verval doordat hij niet wordt gebruikt. Dat blijkt ook uit het rapport van de monumenteninspectie 2018. Maar een veiligheidscursus is een harde eis van de verzekeraar en een verzekering is weer een harde eis van de gemeente voor ingebruikname van de kraan.We hebben voldoende vrijwilligers om de kraan te bedienen, mits zij de cursus mogen volgen (behalve een eis van de verzekeraar, gaat het ook om hun eigen verantwoordelijkheidsgevoel).
	Vraag 8: We zijn er als beheerorganisatie van overtuigd dat er meer enthousiasme zal zijn, niet alleen bij het publiek maar zeker ook bij de vrijwilligers om zich in te zetten voor de stadskraan als hij weer echt in gebruik is. Het diploma van de beoogde cursus is 8 jaar geldig. Daarmee wordt het beheer van de kraan veiliggesteld voor nu en de komende jaren.We willen met de gemeente in gesprek over voorwaarden om na die tijd de benodigde scholing te betalen: als de bezoekersaantallen boven een afgesproken niveau liggen, mag je ervan uitgaan dat dat ook voor de lokale economie gunstig is. Zo willen we ook na de eerste 8 jaar de kraan in bedrijf kunnen houden.


