
Reglement voor de Ideeënproevers

1. Algemeen
 De Ideeënproevers beoordeelt bij de Stichting Haven Idee ingediende 

projectaanvragen op inhoud en geeft hierover advies aan het bestuur. 
 De Ideeënproevers overleggen ten minste eenmaal per jaar met het bestuur over 

hun werk.
 De Ideeënproevers rapporteren in het jaarverslag van de stichting over hun 

werkzaamheden.

2. Samenstelling 
 De Ideeënproevers bestaan uit minstens drie leden, benoemd door het bestuur. De 

proevers zijn woonachtig in Almere-Haven of daar werkzaam als ondernemer.
 De Ideeënproevers kiezen uit hun midden een voorzitter.
 De Ideeënproevers hebben een zittingstermijn van één jaar. Zij kunnen terstond 

herbenoemd worden.
 De Ideeënproevers wordt ambtelijk ondersteund door de coördinator van de 

stichting. De coördinator is geen lid.
 Het is Ideeënproevers niet toegestaan te beraadslagen en te adviseren over of op 

enigerlei wijze invloed uit te oefenen op besluiten over projecten die zijn 
aangevraagd door hun familie, vrienden of zakelijke relaties.

3. Inrichting van werkzaamheden
 De Ideeënproevers vergaderen eenmaal per maand, naar keuze fysiek of digitaal. De 

oproep voor de vergadering wordt openbaar gemaakt.
 Havenaren kunnen in Ideeënproever vergaderingen hun opinie geven over 

geagendeerde projecten en aanvragers kunnen hun project nader toelichten, maar 
de Ideeënproevers stellen het advies aan het bestuur vast.

 De coördinator bereidt de vergaderingen voor, woont deze bij en brengt de adviezen 
van de Ideeënproevers over aan het bestuur.

 De Ideeënproevers ontvangen voor hun werkzaamheden en ter dekking van 
mogelijke onkosten een vergoeding, die door het bestuur is vastgesteld in het 
vergoedingenreglement.

4. Beoordelingscriteria
 Stichting Haven Idee wil investeren in sociale verbindingen en gemeenschapszin in 

Almere-Haven. Een project moet daarom ten goede komen aan alle Havenaren, dan 
wel aan specifieke groepen/straten/wijken daarbinnen.

 Projectaanvragen komen bij voorkeur uit de gemeenschap van Almere-Haven. 
 Commerciële projectaanvragen worden afgewezen. In bijzondere gevallen kan voor 

de projectfinanciering een bijdrage van deelnemers worden opgenomen.
 Toekenning vindt alleen plaats aan projecten die nog moeten plaatsvinden.
 Bij beoordeling weegt de commissie een zekere variatie in doelgroepen, locaties, 

activiteiten en aanvragers.
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 De eisen aan toekenning en verantwoording van een project zijn strenger naarmate 
een project meer kost.

 Grote projecten maken meer kans als de aanvrager een of meer bewezen extra 
financiers heeft. 

 De commissie kan besluiten de Havenaren te laten stemmen over de keuze tussen 
voorstellen voor een groot project.

 Een project besteedt waar nodig ook aandacht aan ‘nazorg’ (zoals opruimen, 
onderhoud).

 Een eenmaal afgewezen project kan niet opnieuw worden ingediend.
 Een eigen bijdrage van de aanvrager(s) in de vorm van een investering in uren wordt 

vastgesteld op maximaal € 2,50 per uur.
 De commissie kan aanvullende beoordelingscriteria hanteren, mits deze bekend zijn 

voor potentiële aanvragers.

5. Werkwijze
o Gestreefd wordt naar ondersteuning van minimaal 25 projecten per jaar, zoveel 

mogelijk gelijkmatig verdeeld over het jaar.
o De financiering van projecten is onderverdeeld in drie klassen:
o Kleine projecten tot € 500.  
o Middelgrote projecten van € 500 tot € 5000  . 
o Grote projecten boven € 5.000  .

o De coördinator handelt de aanvraag van kleine projecten af en doet hiervan 
mededeling aan de Ideeënproevers. De Ideeënproevers kunnen de coördinator 
aanwijzingen geven voor de beoordeling van nieuwe kleine projecten.

o De Ideeënproevers controleren of de aanvraag van middelgrote en grote projecten 
voldoet aan de vereisten in de aanvraagprocedure en beoordeelt de inhoud van het 
project op bereik, belang voor de samenleving in Haven, creativiteit, draagvlak, 
planning enz. 

o De Ideeënproevers kunnen de coördinator c.q. de aanvrager verzoeken om 
aanvullende informatie te verstrekken voordat zij hun advies vaststelt.

o Bij meerdere aanvragen voor grote projecten kunnen de Ideeënproevers besluiten 
om de bevolking via een digitale stemming te laten kiezen tussen deze projecten, 
mits vooraf vaststaat dat het bestuur de betreffende projecten financierbaar acht.

o De Ideeënproevers zijn niet bevoegd te besluiten of een project gefinancierd wordt. 
Wel kunnen de Ideeënproevers hun opinie geven over het financiële realisme van de 
aanvraag en mogelijke risico’s.

o De Ideeënproevers Ideeënproevers zal aanvragen voortvarend en zorgvuldig 
behandelen. 
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