
Aanvraag financiële bijdrage (2023)  

 

1. Het aanvraagformulier is VOLLEDIG ingevuld op de AD-website 

2. De organisatie is een stichting, een vereniging of een school met een eigen 

bankrekeningnummer 

3. Er is maximaal 1 toewijzing per kluslocatie. Een organisatie kan een klus op meerdere 

locaties aanbieden en meerdere bijdragen aanvragen. 

4. De klus vindt plaats op 10 or 11 maart 2023. 

5. Het verzoek wordt gedaan door de organisatie waar de klus plaatsvindt, NIET door de 

organisatie die bij de klus gaat helpen. 

6. De klus vindt plaats bij een maatschappelijke organisatie. Klussen kunnen niet 

plaatsvinden op andere locaties, persoonlijke woningen. Bijvoorbeeld: de picknicktafel moet 

op locatie gemaakt worden, niet bij een timmerman. 

7. Het klus valt binnen de aard van Aruba Doet: het is om mensen te stimuleren om 

vrijwilliger te worden, maar het komt ook de organisatie ten goede. Het moet voor minimaal 

de helft worden gedaan door vrijwilligers die nog niet bij de organisatie betrokken zijn. 

Let op: alleen bij klussen voor kwetsbare doelgroepen (ouderen en/of mensen met een 

lichamelijke beperking) mag een klus alleen door eigen vrijwilligers worden uitgevoerd. 

8. De bijdrage voor een klus  

Kleine klus  5-9 vrijwilligers  AWG 200-800(max. AWG 150 aan F&B) 

Grote klus  10 of meer vrijwilligers  AWG 1.100 (max. AWG 250 aan F&B) 

9. De vergoeding is voor: 

● Gebruiksartikelen en ruwe klusmaterialen zoals verf, verfbenodigdheden, hout, gaas 
en paaltjes voor hekwerken, schoonmaakmiddelen, bomen en struiken, klein 
ijzerwaar, schoonmaakmiddelen etc. 

● Huur van groot gereedschap of hulpmiddelen als ladders, hogedrukreinigers, 
graafmachines, scheppen etc. 

● Bij de sociale klussen: de kosten voor vervoer, aankoop van toegangsbewijzen of 
kosten voor een feestelijke maaltijd voor mensen met een lichamelijke of 
verstandelijke beperking. 

● Eten en drinken voor de vrijwilligers, maximaal AWG 150 (of AWG 250 voor grote 
klussen). 

  



Uitsluitend voor instellingen/organisaties voor fysiek of mentaal beperkte mensen: 

● Honoraria voor artiesten, zoals clowns en zangers, of voor kappers, stylisten, visagisten 
in het kader van een verwen(mid)dag: maximaal AWG 600. 

● Als uw activiteit uit een high tea, ontbijt, lunch etc. bestaat mag u het maximale bedrag 
aan eten en drinken besteden. 

 

Wat vergoeden we in ieder geval niet: 

● Klussen en/of organisaties die niet aan alle criteria voldoet; 
● De aanschaf van gereedschap of gebruiksartikelen; 
● Kosten om nieuwe of bestaande vrijwilligers te bedanken of in het zonnetje te zetten; 
● Materiaal om de locatie te versieren en kosten voor drukwerk of promotiemateriaal; 
● Prijsjes voor bingo’s of andere spellen of acties. 
 


