
Vaak gestelde vragen 500 euro regeling: kleine leefbaarheidsinitiatieven 

500 euro?  
Alle initiatieven vragen 500 euro aan. Niet meer en niet 
minder. Hier is voor gekozen om de administratieve druk zo 
laag mogelijk te houden. Er is immers ruimte voor 270 
aanvragen. Er is geen cofinanciering nodig, er hoeven dus 
geen andere geldstromen naast of tegenover te staan. 100 % 
project financiering tenzij je met een groter project bezig bent.  
 
Komen initiatiefnemers maar tot de helft van het bedrag?  
Spoor ze aan samen te werken met een andere club uit het 
dorp. Ook kunnen ze een kijkje nemen op projecten in beeld 
en dan het corona tabblad. Hier vind je voorbeelden van de 
vorige ronde. Ook zitten de streekwurkers op het 
projectbureau vol met goeie ideeën. Ze helpen initiatiefnemers 
graag verder.    
 
OP=OP?  
Voor elke regio is er ruimte voor 60 initiatieven. De regio 
Friese Wadden heeft ruimte voor 30. Wanneer we de grens 
bereiken geven we dat zo snel mogelijk aan via de website en 
de socials.  
 
Waar is het aanvraagformulier?  
Dat staat op de site vanaf de dag dat de regeling open gaat, 
25 mei, en wordt niet eerder, door ons, opgestuurd. 
 
Waar is de regeling voor?  
Alles wat Fryslân mooier maakt en bijdraagt aan de 
leefbaarheid en niet haaks staat op provinciaal beleid. Dus 
geen milieuvervuilende dingen.  
 
Ik ben geen vereniging of stichting?  
Dat is niet erg. Iedereen kan aanvragen. Houd er wel rekening 
mee dat het geld dan op uw persoonlijk bankrekening komt.  
 
Al een paar andere clubjes in mijn dorp hebben geld 
aangevraagd, mag ik dan ook nog?  
Jazeker. Er kunnen verschillende keren 500 euro naar 1 dorp 
gaan. Mooi dat u in zo’n actief dorp woont!  
 
Controleren jullie of het geld echt gegaan is naar waar het 
voor aangevraagd is?  
Ja. U heeft een kans van 1 op de 4 dat u gecontroleerd wordt. 
Dat betekent dat we bonnetjes en ander bewijsmateriaal  
(bijvoorbeeld foto’s) opvragen. Deze mag u 5 jaar lang 
bewaren. Klopt de verantwoording niet? Dan mag u het geld 
terugboeken.  
 

Hoe kan ik alles naar jullie opsturen?  
Ja dat mag, u mag werken met een digitale handtekening. Met 
scannen of ouderwets per post op sturen. Wat u maar fijn 
vindt.  
 
Onder welke regio val ik?  

 
Klik hier 
 
Mijn project is al klaar  
Je komt niet in aanmerking als je project al afgerond is voor 
25 mei. Het doel van de subsidie is nieuwe prikkels in Fryslân 
initiëren.  
 
Voor wanneer moet mijn project gerealiseerd zijn?  
25 november 2021  
 
Zijn er specifieke eisen waar mijn project aan moet 
voldoen?  
Het moet een maatschappelijk initiatief betreffen: initiatieven 

zonder winstoogmerk, ontwikkeld en uitgevoerd door burgers 

of ander partijen, niet zijnde andere overheden, op het 

gebied van de leefbaarheid in Fryslân. De subsidie is voor 

kleine maatschappelijke initiatieven in Fryslân die de 

leefbaarheid ten tijde van de coronacrisis vergroten in wijk, 

dorp of gemeente en die gericht zijn op de inwoners van die 

wijk, dat dorp of die gemeente.  

De uitvoering van deze activiteiten dient mogelijk te zijn 

binnen de maatregelen die de overheid heeft getroffen met 

betrekking tot de voorkoming van de verspreiding van het 

coronavirus. Er zijn verder geen weigeringsgronden.  

 
Mag ik alvast beginnen?  
Dat mag altijd, maar is voor eigen risico. U krijgt de 
toekenningsbrief binnen 2 weken we proberen ook binnen 
deze zelfde 2 weken het geld op uw rekening te storten.  
 

Mag de 500 euro deel uitmaken als financiering voor een 
groter/duurder project. Bijvoorbeeld een project van 3000 
euro.  
Ja dat mag. Maar de meeste subsidies van de provincie 
Fryslân mag u niet stapelen. Het mag dus geen aanvulling zijn 
op een IMF project.  
 
Moet ik ook iets terug doen?  
Ja, je moet na afronding een klein verslagje (paar zinnen) en 
een foto uploaden op projecten in beeld. Ook zouden we het 
fijn vinden dat wanneer het mogelijk is ergens het provinsje 
Fryslân logo zichtbaar is.  
 
Ik kan niet alles kwijt wat ik wil vertellen op het 
aanvraagformulier.  
Dan moet u beknopter zijn. Wij lezen geen bijlagen. Extra 
meegezonden stukken worden niet meegenomen in de 
beoordeling.  
 
Kan ik de aanvraag ook in stukjes opsturen?  
De aanvraag wordt pas in behandeling genomen en telt pas 
mee als de aanvraag volledig is ingevuld, opgestuurd en bij 
ons binnen is.  
 
Ik heb mijn aanvraag al opgestuurd, kan ik hem 
wijzigingen?  
Nee. Ingediend is ingediend. U zult dan eerst uw andere 
aanvraag formeel moeten intrekken. Met uw nieuwe aanvraag 
sluit u weer achter in de rij aan. Zit u ergens over in? We 
kunnen u doorverbinden met de behandelaar van uw 
aanvraag.  
 
Moet ik echt een begroting aanleveren?  
Nee, het is een prestatiesubsidie, het gaat ons om het 
eindresultaat. In het aanvraagformulier geeft u een indicatie 
van de kosten.  
 
Wat gebeurt er als ik mijn aanvraag naar het 
regio/streekkantoor stuur in plaats van naar 
provincie@fryslan.frl?  
Die wordt zo snel mogelijk doorgezonden. Bij een eventuele 
loting aan het einde van het plafond gaan aanvragen die gelijk 
naar provincie@fryslan.frl gestuurd zijn voor.  
 
Nog andere vragen?  
Je mag altijd Tieneke op tweede lijn houden: 
t.clevering@fryslan.frl – 0645806173 (privé en werknummer).  
Er staat veel informatie op de website.  

Mag ik weten wat de 

tussenstand is?  

Ja dat mag, die is niet 

geheim en terug te 

vinden in het Excel 

document van het KCC.  
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