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Voorwaarden en Beoordeling  
 

LET OP! Lees alle voorwaarden goed door. Als je niet aan alle voorwaarden voldoet, is 

JBR gemachtigd de bijdrage weer in te trekken. 

 

1.  Indiening  
 

Dien ruim voor jouw project begint een aanvraag in bij JBR, zodat je weet of je een 

financiële bijdrage krijgt voordat je start met de uitvoering en al kosten maakt. 

Je kunt het hele jaar door een aanvraag indienen.  

 

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 project aangevraagd worden. Het project mag in totaal 

maximaal €10.000,- kosten (JBR financiert daarvan 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 JBR aan een ander over te dragen.  

• Je mag maximaal één keer per jaar een bijdrage ontvangen van JBR. 

• Aanvragen kunnen worden ingediend door privépersonen, stichtingen en verenigingen. 

In geval van een stichting/vereniging moet het bestuur voornamelijk 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.  

• Het project waarvoor jongeren een aanvraag indienen, moet in dat kalenderjaar 

(uiterlijk 31 december) plaatsvinden.  

• 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 alle bonnen/facturen 

goed bewaart!  

• Informeer JBR minimaal één keer per maand over de voortgang van je project.  

• Gebruik altijd het logo van JBR op posters, folders en bij andere uitingen van of over 

jouw project (het logo zit in het promotiepakket op onze website). Deze verplichting 

hoort bij het ontvangen van een financiële bijdrage. Als dit niet gebeurt, kan JBR (een 

deel van) het geld terugvorderen.  

• JBR-medewerkers hebben altijd gratis toegang tot de activiteiten. Hierbij mogen film-, 

video-, foto-, tv- en radio-opnames gemaakt worden. Alle uitzendrechten blijven in 

handen van JBR.  
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3.  Beoordelingscriteria  
 

Aanvragen worden beoordeeld door medewerkers van JBR, onder andere op de volgende 

punten:  

• Originaliteit.  

• Betekenis voor Rotterdam.  

• Besteding van het aangevraagde bedrag.  

• Vertrouwen dat de aanvrager in staat is om het project uit te voeren.  

• Betekenis voor de persoonlijke ontwikkeling van de aanvrager en bij voorkeur van 

meerdere jongeren.  

• Duurzaamheid van het project.  

• Bijdrage aan een positieve beeldvorming over jongeren.  

• Bijdrage aan een positief leefklimaat.  

• Bijdrage aan beter begrip tussen jongeren en ouderen.  

• Bijdrage aan talentontwikkeling.  

 

4.  Uitslag  
 

JBR maakt de uitslag als volgt bekend:  

• Binnen een maand na indiening krijg je bericht of jouw project is goedgekeurd of niet.  

• Een project kan worden goedgekeurd onder bepaalde voorwaarden.  

• Na goedkeuring krijg je een contract dat je ondertekend moet terugsturen. Pas daarna 

zal het toegekende bedrag naar je worden overgemaakt.  

5.  Evaluatieverslag  
  

Wanneer de activiteit heeft plaatsgevonden, moet je binnen een maand een 

evaluatieverslag inleveren bij JBR. Gebruik hiervoor het format dat te vinden is op 

www.jongerenbijdrageregeling.nl  

 

In het verslag moet je de volgende punten vermelden:  

• Wat, waar en wanneer heeft het project plaatsgevonden? 

• In het kort: het idee en de doelen van het project. 

• 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 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 media-uitingen: wanneer er in welke media aandacht besteed is aan jouw 

project.  

 

Let op! Een verandering van de datum voor de uitvoering van jouw project is uiteraard 

geen probleem, maar dit moet je altijd aan JBR doorgeven! Stuur hierover een mail of bel 

ons.  
 

Let op! Als er voor het project nog geen vaste einddatum is vastgesteld, bepaalt JBR een 

datum en brengt je hiervan uiteraard op de hoogte.  

  

http://www.jongerenbijdrageregeling.nl/
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6.  Laatste stap: inleveren van je verslag!  
  

De afspraak die we met elkaar hebben gemaakt, is dat jij achteraf een verslag schrijft 

hoe jullie project is verlopen. Dit moet wel binnen een maand na uitvoering van jouw 

project bij JBR binnen zijn!  

Naast het inleveren van bonnetjes en facturen, omschrijf je in het verslag wat gelukt is 

en wat minder of niet gelukt is.  

Loopt het project echt heel anders dan je van te voren had bedacht, moet je altijd direct 

onze hulp inroepen! 

 
7.  Andere fondsen  
 

JBR/Thuis Op Straat is niet de enige plek waar je als jongere terecht kunt voor een 

financiële bijdrage voor een project. Hieronder een lijstje met landelijke en Rotterdamse 

fondsen:  

• Ik ben Geweldig: www.ikbengeweldig.nl  

• Oranje fonds: www.oranjefonds.nl  

• Stichting Volkskracht: www.volkskracht.nl  

• VSB Fonds: www.vsbfonds.nl  

• Sint Laurens Fonds: www.sintlaurensfonds.nl  

• Stichting Doen: www.doen.nl 

• Alert: www.alertfonds.nl  

• Rabobank Rotterdam Fonds: www.rotterdamsefondsen.nl/fondsen/rabobankrotterdamfonds/ 

• Erasmus+: www.erasmusplus.nl/subsidie/jeugd-jongerenwerk/aanvragen 

• Elise Mathilde: www.elisemathilde.nl/aanvragen  

 

 


