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1. Algemene informatie:
Naam project
Naam collectief
Naam aanvrager
Adres aanvrager
Woonplaats aanvrager
IBAN nummer
Tenaamstelling
Projectleider
Telefoon projectleider
E-mailadres projectleider

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Realisering Stadshosting en Hop on-Hop off Stadsbusjes
Stichting Gastvrij ‘s-Hertogenbosch
Joep M.C.G. van Vugt (secretaris)
Marcellus Emantspad 2
5216 SG ‘s-Hertogenbosch
NL05 INGB 0007 7916 49
Stichting Gastvrij ’s-Hertogenbosch F. Terstappen (penningmeester)
René Borsboom
06-53156536
transport@gastvrij-shertogenbosch.nl

2. Project

Omschrijving project

:

Achtergrond/aanleiding

:

Behoefte/vraagstelling

:

Projectteam

:

Partners in het project

:

Doelstellingen die met het
project worden behaald

:

Projectresultaat (meetbare
economische effecten)

:

Afbakening (wat is het project
wel/niet)

:

Vanaf zaterdag 10 juni 2017 zijn er gastvrouwen en heren in de stad
ten behoeve van de stad actief voor het ontvangen van toeristen en
stadsgenoten om hen te informeren over activiteiten, festiviteiten,
cultuur, musea,enz. Ook is een aantal van hen actief als bestuurder
van de gratis hop on-hop off stadsbusjes die toeristen en bewoners
langs een vaste route in de binnenstad en aan de rand van de stad
vervoeren.
De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft in het kader van de legacy
Jeroen Boschjaar een bedrag beschikbaar gesteld om de start van dit
project mogelijk te maken, en ook vanuit het Maatschappelijk
InvesteringsFonds (IMF) is een bedrag beschikbaar gesteld om de
busjes voor één jaar te laten rijden.
Na één jaar stopt de financiering en is het de bedoeling dat de
activiteiten met eigen middelen voortgezet worden. Dat betekent dat
wij aan het SOCH vragen om na een jaar de financiële middelen voor
de voortzetting van het project mogelijk te maken.
Bestuur Stichting Gastvrij ‘’s-Hertogenbosch.
Gemeente ’s-Hertogenbosch, de Vereniging Vreemdelingenverkeer
te ’s-Hertogenbosch (VVV), de stichting Jheronimus Bosch Art
Centrum (JBAC), de vereniging Kring Vrienden van ’sHertogenbosch, het Directeuren Overleg Culturele Instellingen ‘sHertogenbosch (DOCIS), de stichting Divers, samenwerkende
musea, enz.
Toename van het aantal bezoekers aan onze stad door middel van het
inzetten van (zeer) betrokken vrijwilligers (gastvrouwen en –heren).
Verhoging inkomsten groot-, midden en klein bedrijf, waaronder horeca
bedrijven.
De Stichting Gastvrij ’s-Hertogenbosch wil:
 Vrijwilligers als gastvrouwen en gastheren inzetten op een
zichtbaar aanspreekpunt op markante en toeristisch strategische
plaatsen in de openbare ruimte van de gemeente ’sHertogenbosch voor bezoekers van de stad en haar bewoners.
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 Vrijwilligers als gastvrouwen en gastheren inzetten, die ’sHertogenboscheen warm hart toedragen, ter ondersteuning en
hulp bij groot- en kleinschalige evenementen in de gemeente ’sHertogenbosch, waarbij gedacht wordt aan theater,
evenementen, Open Monumentendag, tentoonstellingen.
exposities, enz., die voorkomen op de jaarkalender van de
gemeente ’s-Hertogenbosch;
 Vrijwilligers inzetten als bestuurder op de acht-persoons hop-onhop-off-busjes die op een vaste route door de binnenstad en
nabij het centrum van ’s-Hertogenbosch rijden.
 Regelmatige (operationele) contacten onderhouden met een
platform van belangrijkste partijen in de stad die betrokken zijn
bij de evenementenkalender waaronder de Gemeente ’sHertogenbosch, de Vereniging Vreemdelingenverkeer te ’sHertogenbosch (VVV), de stichting Jheronimus Bosch Art
Centrum (JBAC), de vereniging Kring Vrienden van ’sHertogenbosch, het Directeuren Overleg Culturele Instellingen
‘s-Hertogenbosch (DOCIS), de stichting Divers, et cetera.
 Zich inzetten voor de vrijwilligers en daarbij onafhankelijk en
onbezoldigd te opereren naast de VVV, de vereniging Kring
Vrienden van ’s-Hertogenbosch en samen te werken met de
afdeling City Marketing van de gemeente ’s-Hertogenbosch.
De Stichting streeft er naar een toegevoegde waarde te hebben
naast andere vrijwilligersorganisaties en niet in concurrentie te
treden met andere vrijwilligersorganisaties.
Het principe waarop de Stichting Gastvrij ’s-Hertogenbosch werkt,
“Vrijwilligers voor vrijwilligers”, is leidend en de werkgroep opereert
onafhankelijk en op niet-commerciële basis (zonder winstoogmerk);

Beschrijf de aanpak van het
project

Beschrijf hoe het project wordt
ingebed in een structurele
aanpak

:

Project kenmerkt zich als toegevoegde waarde voor bewoners en
bezoekers aan de stad, door een open, transparante en onafhankelijk
format aan te bieden dat gesteund wordt door flexibele inzet van
vrijwilligers

:

De inbedding is zichtbaar in de samenwerking met organisaties, die
zich eveneens richten op de bewoners en bezoekers van de stad

Risico-analyse

:

Planning en
terugkoppelmomenten

:

Hoeveel bezoekers trekt uw
evenement naar de
binnenstad; meerwaarde voor
de ondernemers in de stad?

:

Het risico is terug te vinden in enerzijds de beschikbaarheid van
vrijwilligers en anderzijds de financiële middelen.
Naast de bestuurlijke omgeving, is er sprake van
terugkoppelingsmomenten coördinatoren en subsidiegevers
Terugkijkend naar het Jeroen Bosch jaar (2016) kan gesteld worden
dat een toename van bezoekers voor 2017 aangetoond kan worden.
De meerwaarde komt tot uiting door de stad met al zijn activiteiten
voortdurend te blijven promoten.

3. Kosten
Totaal projectkosten

:

Gevraagd bedrag is
:
Toelichting
:
Is de aanvrager btw:
plichtig m.b.t. dit project?

Voor 2018: €83.900
Voor 2018: €22.550 (Ja, incl. BTW)
Zie bijlage Financiële Onderbouwing
Nee
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4. Communicatie en eindverantwoording
Communicatieplan

:

Eindverantwoording :

Bestuur Stichting Gastvrij ’s-Hertogenbosch, Voorzitter Mw.
Hilda Terlouw

5. Overige vragen
Maakt u gebruik van andere ondernemers? :
Evt. extra toelichting of opmerkingen

Nee.
Zo ja, betreft dit Bossche ondernemers?

ja

nee

:

Het aanvraagformulier dient voorzien te worden van de volgende bijlagen:
recent uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden) van de aanvrager of een
kopie van de samenwerkingsovereenkomst
kopie statuten indien van toepassing
projectbegroting en dekkingsplan

Het aanvraagformulier dient digitaal ingediend te worden bij het secretariaat van
Stichting Ondernemersfonds Centrum ’s-Hertogenbosch
T.a.v. het bestuur van de Stichting
info@soch.nl
Let op: Sla eerst uw document op voordat u het verstuurd. Dit voorkomt dat de invulvelden (in
sommige gevallen) leeg worden verstuurd.
Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Ondertekening:
’s-Hertogenbosch‚ d.d. 22 juni 2017
Naam:
Mw. Hilda Terlouw (Voorzitter stichting Gastvrij ’s-Hertogenbosch)
Dhr. Frank Terstappen (Penningmeester stichting Gastvrij ‘‘s-Hertogenbosch)

