
Inwoners, ondernemers, buurthuizen, cultuur- en sportverenigingen, we beleven corona  
allemaal op een andere manier. Inmiddels is duidelijk dat het openbare leven zoals wij dat 
kennen niet op dezelfde manier kan worden voortgezet. Het moet anders. Er is behoefte aan 
herstel en er zijn aanpassingen nodig om de veerkracht van Alkmaar als stad veilig te stellen. 
Maar ook los van een pandemie zijn er initia tieven die aandacht verdienen. Concreet is daar 
geld en creativiteit voor nodig. Het doel van het Stimu leringsfonds Alkmaar is deze initiatieven 
mogelijk maken met de 1,5 miljoen die hiervoor is vrijgemaakt. Daar moeten alleen nog goede 
ideeën tegenover staan. In dit kader dagen u uit om uw denkkracht in te zetten! Zodat we 
het geld goed kunnen besteden en projecten kunnen financieren die een breed en collectief 
belang dienen in onze stad. Denk hierbij aan initiatieven op het gebied van ondernemen, sport 
& beweging, detailhandel & horeca, cultuur, vestigingsklimaat & bedrijvigheid of andere zaken 
die de stad ten goede komen. Hoe kunnen we Alkmaar een kickstart geven op deze punten?         

Dus steek de koppen bij elkaar met de vereniging, ga in gesprek met ondernemers of inven-
tariseer waar de problematiek zit in de buurt! Iedereen kan ideeën aandragen. Om ervoor te 
zorgen dat toetsing geen langdurig proces gaat worden, neem wel onderstaande richtlijnen in 
acht om een zo volledig mogelijk voorstel aan te dragen.

Dan is er nog maar een vraag; gaat u de uitdaging aan?

Het Stimuleringsfonds Alkmaar financiert ideeën die vanuit het hart van Alkmaar 
komen en de stad veerkrachtiger maakt. Om Alkmaar sterk, gezond en veilig uit 
het corona-tijdperk te laten komen hebben wij uw denkkracht nodig!

www.alkmaar.nl/stimuleringsfonds

Het Stimuleringsfonds Alkmaar daagt u uit!

Het idee! Uitwerken hoofdijnen

Projectplan en begrotingAanvraag online indienen

Beoordeling voorstellen

Initiatieven dienen een breed  
collectief belang te hebben. Wat  

is het doel? Voor wie? Wat is  
ervoor nodig en hoe zou het  

gerealiseerd kunnen worden? Ga  
met elkaar in gesprek en creëer  

draagkracht.  
 

Maak het concreet en kader de grote  
lijnen. Het is belangrijk om ook zaken  
helder te hebben als; samenwerking  

met partners, financiering/
co-financiering, eigen bijdragen en de 

connectie met de doelstelling van het  
Stimuleringsfonds. Check vooral ook  

de checklist op de website, daar  
staat duidelijk vermeld waar de  

aanvraag aan moet voldoen.  

Zijn de grote lijnen gekaderd? Mooi. Maak 
het concreet en officieel. Het initiatief moet 

worden ingediend met ondertekend 
projectplan en begroting. In geval van 

samenwerking dienen ook alle betrokken 
partijen te tekenen en te worden 

vastgelegd.

Alles compleet? Ga naar 
www.alkmaar.nl/stimuleringsfonds 

en voltooi de aanvraag.

Nu is het wachten op de 
beoordelingscommissie die de aanvraag in 

behandeling neemt. Deze bestaat uit 
ondernemers uit allerlei sectoren die met een 
onafhankelijke blik de voorstellen bekijken. Er

volgt herziening, afwijzing of een GO!


