
 

 
 
 
 
 
WOERDENWIJS 
In 2022 is het zo ver. Dan zijn wij 650 jaar stad. 
Dat gaan wij Woerdenaren uitbundig vieren. Woerden wordt een feeststad. 
Wij Woerdenaren zijn én Eigen én Wijs. 
Woerdenaren zijn ondernemend en doen. Vaak ook op hun eigen wijze. 
En natuurlijk zijn Woerdenaren Wijs met Woerden 
 
De uitgangspunten Woerden 650 zijn: 

- Een inclusief feestjaar, voor en door iedere inwoner van Woerden; 
- Het vieren van de historie met een blijvende herinnering voor de toekomst; 
- Verbinden van bestaande en nieuwe evenementen, activiteiten, organisaties, 

verenigingen etc.; 
- Samenwerking met regionale feestvierders in 2022. 

 
Wees wijs, denk, doe en vier mee! 
Woerdense inwoners worden uitgenodigd om hun ideeën kenbaar te maken en mee te 
denken en te doen binnen de verschillende werkgroepen. In deze werkgroepen zullen de 
ideeën voor 2022 verder uit worden gewerkt om in gezamenlijkheid het feestjaar te kunnen 
organiseren. 
Heb je ideeën voor activiteiten rond 650 jaar Woerden? Meldt deze via het formulier op 
onze website en samen kijken we naar de verdere uitvoering van jouw activiteit. 
 
TOELICHTING  
Om er in 2022 een feestjaar van te maken met activiteiten voor en door iedereen, 
coördineert en ondersteunt Woerden 650 de aangedragen activiteiten, maar voert deze niet 
uit. De ondersteuning kan divers zijn. Van promotie en het verbinden van 
organisaties/inwoners tot een financiële bijdrage en meer.  
 
Initiatieven aandragen 
Iedereen kan zijn/haar initiatief, passend bij het thema WoerdenWijs, indienen via het 
formulier op de website www.woerden650.nl. 
Deze initiatieven kunnen zeer divers zijn, op alle vlakken, van evenementen in de gemeente 
Woerden op verschillende locaties tot online activiteiten en tastbare herinneringen.  
Naast het invullen van de benodigde gegevens wordt ook gevraagd om je plan up te loaden. 
Wil je ook een financiële bijdrage aanvragen, wordt gevraagd om de begroting up te loaden. 
Houd deze stukken daarom gereed. Dat kan in een Word en Pdf-bestand. 
 
Beoordeling activiteiten 
Alle initiatieven worden besproken in het Comité van Aanbeveling. Het Comité van 
Aanbeveling besluit over de toekenning of afwijzing van de activiteiten. Hierbij wordt er 
gekeken naar de aansluiting bij het thema WoerdenWijs, de uitgangspunten van Woerden 
650, de aanvulling op bestaande activiteiten en de financiële mogelijkheden.  

http://www.woerden650.nl/


 

Een feestjaar voor en door iedere inwoner van Woerden houdt in dat het Comité van 
Aanbeveling kijkt naar een divers en evenwichtig programma. Immers, de gemeente 
Woerden maakt zich sterk voor een inclusieve samenleving en een volwaardige participatie 
van alle inwoners, ongeacht etnische afkomst, religie, beperking, sekse, seksuele voorkeur, 
sociaaleconomische situatie, leeftijd of opleiding. 
Bij de beoordeling wordt onder andere gekeken naar: 

- Spreiding over de gemeente (wijken en dorpen)   
- Spreiding over leeftijdsgroepen 
- Fysieke toegankelijkheid 
- Begrijpelijk en toegankelijk taalgebruik 
- Samenwerking met anderen 
- Draagvlak 
- En activiteiten die niet strijdig zijn met de gemeentelijke algemene subsidieverordening 

 
In sommige gevallen is er een overlap tussen initiatieven en/of sluit het aan bij reeds 
bestaande activiteiten. We zullen daarom kijken in welke mate het mogelijk is om de 
initiatieven te combineren en deze in gezamenlijkheid te organiseren. Dat kan via de 
werkgroepen, maar ook door ingebrachte initiatieven aan elkaar te koppelen. 
Het Comité van Aanbeveling treedt bij zowel een toekenning als afwijzing niet in discussie 
met de aanvrager(s). Woerden 650 is een onafhankelijke stichting en er is geen mogelijkheid 
voor bezwaar. 
 
Financiële ondersteuning 
Sommige initiatieven zijn volledig selfsupporting. In de aanvraag kan worden aangegeven als 
een financiële bijdrage niet nodig is. 
Andere initiatieven kunnen uitgewerkt worden na een financiële bijdrage. Bestaande, 
reguliere activiteiten ontvangen via diverse organisaties een bijdrage. Deze bijdrages zullen 
ook in 2022 via de bestaande organisaties aangevraagd moeten worden.  
Voor nieuwe en bestaande initiatieven geldt dat er enkel een bijdrage gevraagd kan worden 
specifiek voor (extra) initiatieven in het kader van Woerden 650. Deze aanvraag zal via 
Woerden 650 verlopen.  
Indien een financiële bijdrage gevraagd wordt, zal deze moeten voldoen aan een aantal 
voorwaarden, te weten: 

- Het toegekende bedrag moet besteed worden aan het doel waarvoor het toegekend 
is; 

- De aanvrager moet er rekening mee houden dat de activiteit, als onderdeel van 
Woerden 650, aangemerkt kan worden als onderdeel van het sponsorplan Woerden 
650. Hierbij valt te denken aan onder andere sponsoruitingen en het ter beschikking 
stellen van (vrij)kaarten; 

- De bijdrage mag niet worden besteed aan eten en drinken; 
- De bijdrage mag niet worden besteed aan personele kosten, tenzij het gaat om de 

(technische) implementatie en uitvoering van de activiteit, waarbij rekening moet 
worden met een schappelijk, niet commercieel tarief; 

- De aanvrager moet actief zoeken naar een cofinanciering, bijvoorbeeld inkomsten 
van (horeca) verkoop, aanvragen bij (landelijke) fondsen of een (vrijwillige) bijdrage 
van bezoekers; 

- De bijdrage wordt in principe achteraf verstrekt, tenzij de aanvrager vooraf kosten 
heeft aan de organisatie van de activiteit. Die moet vermeld in de aanvraag; 



 

- De aanvrager voegt bij de aanvraag de begroting toe, vermeldt daarbij de hoogte van 
de gewenste bijdrage en overlegt binnen 3 maanden na de afloop van de activiteit de 
realisatie / beknopte financiële verantwoording van de activiteit; 

- Aan de hand van de verantwoording beoordeelt het Comité van Aanbeveling of de 
subsidie daadwerkelijk is besteed aan hetgeen genoemd bij de aanvraag; 

- Bij een positief resultaat dient de aanvrager het niet benodigde subsidiebedrag terug 
te storten. 

 
Hoogte bijdrage 
De hoogte van de bijdrage wordt in overleg met de Commissie van Aanbeveling vastgesteld. 
De initiatieven worden in de specifieke werkgroepen besproken en daar waar nodig verder 
uitgewerkt. De hoogte van de bijdrage moet passen binnen het werkbudget van de 
specifieke commissie. Het initiatief zal vervolgens worden voorgelegd aan het Comité van 
Aanbeveling. 
 
Beoordeling aanvragen 
Vanaf heden kunnen aanvragen ingediend worden. Voor de beoordeling van aanvragen 
geldt dat de ontvangen aanvragen tot en met januari 2021 in mei 2021 beoordeeld worden. 
De uitkomst wordt dan met de aanvrager gecommuniceerd. Indien de budgetten het 
toelaten worden aanvragen na deze periode ook nog beoordeeld.  
 
Vergunningen 
Voor bepaalde initiatieven is een vergunning nodig van de gemeente Woerden. Wanneer je 
nog nooit eerder vergunning hebt aangevraagd, kun je informatie inwinnen via het 
omgevingsloket van de gemeente (omgevingsloket@woerden.nl). Zonder vergunning mag 
de activiteit niet plaatsvinden. 
 
Budget en Corona 
Het Comité van Aanbeveling heeft besloten tot bijstelling van het begrootte budget voor het 
gehele feestjaar. Dit als gevolg van de Corona-crisis en de verwachte financiële gevolgen 
voor potentiële sponsoren, inwoners en gemeente. Aanvragers zullen daarom rekening 
moeten houden met beperktere middelen voor de activiteiten. 

mailto:omgevingsloket@woerden.nl

