AANVRAAGFORMULIER (FINANCIËLE) BIJDRAGE ACTIVITEIT LEEFBAARHEID
Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor een eenmalige (financiële) bijdrage
voor een activiteit in uw straat of buurt waarmee u de leefbaarheid wilt verbeteren.
Alleen volledig ingevulde formulieren nemen wij in behandeling.
Datum indienen aanvraag:
Contactgegevens
Naam:
Evt. organisatie:
Adres:
Telefoonnummer
E-mailadres:
Financiële gegevens
Bank- of girorekening:
Op naam van:

Inhoud
Wat wilt u organiseren?

Wanneer wilt u de activiteit organiseren?

Waar wilt u deze organiseren?

Met welke andere organisaties werkt u samen? (Denk hierbij bijvoorbeeld aan een
leefbaarheidsteam, een buurtvereniging of sportvereniging.)

Geef een korte omschrijving van het programma:

Thema
Bepaal het thema van uw activiteit en geef aan waarom u tot deze keuze gekomen bent:
O Groen (alle activiteiten die te maken hebben met het groen in/bij uw
woongebouw/straat/buurt)
□ groendag
□ bloembakken vullen in de straat
□ beplanten van boomspiegels
□ wijkschouw door bewoners
□ anders, namelijk:

O Vooruitgang ( alle activiteiten die te maken hebben met de vooruitgang in uw
woongebouw/straat/buurt)
□ opschoondag
□ materialen uitleen
□ graffitiproject
□ anders, namelijk:

O Ontmoeten (alle activiteiten die te maken hebben met de samenhang in
woongebouw/straat/buurt)
□ straatspeeldag
□ buurtdag
□ seniorenmiddag
□ spellendag
□ autovrije zondag
□ informatieve bewonersavond
□ anders, namelijk:

O Veiligheid (alle activiteiten die te maken hebben met de veiligheid in
woongebouw/straat/buurt)
□ buurtpreventieteam
□ informatiebijeenkomsten (bijvoorbeeld over inbraakpreventie of brandveiligheid)
□ anders, namelijk:

Communicatie
Hoe werft u deelnemers voor de activiteit? (meer keuzes mogelijk)
O huis aan huis flyeren
O affiches ophangen
O advertentie in huis aan huisbladen
O stukje in buurtkrant
O publicatie op wijk website
O anders, namelijk:

Bijdrage
Wat vraagt u van Stichting Strijp Binnen De Ring?
Onderbouw een verzoek voor een financiële bijdrage met een begroting (zie laatste bladziijde)

Maakt u ook gebruik van andere subsidiemogelijkheden? Hieronder vindt u enkele opties.
Kruis aan van welke mogelijkheden u gebruik maakt:
Oranjefonds

www.oranjefonds.nl

NL Doet

www.nldoet.nl

Burendag

www.burendag.nl

Prins Bernhard Cultuur Fonds

www.prinsbernhardcultuurfonds.nl

Koninklijke Nederlandsche

www.knhm.nl

Heidemaatschappij
Kern met Pit

www.kernmetpit.nl

Stichting Doen

www.doen.nl

Fondsen voor ouderen

www.fondsenvoorouderen.nl

Anders, namelijk:
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Inkomsten

Uitgaven

Eigen bijdrage
bewoners

Benodigdheden (denk hierbij aan
locatie, materiaal, e.d.)
€
€
€
€
€
€

Gevraagde bijdrage
Stichting Strijp Binnen De
Ring
€
€
€
€
€
€
Andere subsidies
€
€
€
€
€
€
Totaal inkomsten
€0

€
€
€
€
€
€
€

Totaal uitgaven

Inkomsten – uitgaven = nul

De stichting Strijp Binnen De Ring is niet aansprakelijk voor
schade aan materialen en/of derden!

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€ 0

