
Aanvraag wijk-, buurt- en dorpsbudget MVO 9155940 

  

  
 Wijk 
U doet deze aanvraag voor de wijk of het dorp: Muntel/Vliert/Orthenpoort 
Onderwerp van uw aanvraag: 4 Halloween activiteiten voor diverse doelgroepen 
Voor wie is de aanvraag bedoeld? 5 t/m 12 jaar 2x knutselmiddag 

5 t/m 14 jaar Halloweentocht met Trick en Treat punten 
8 t/m 16 jaar Horrortocht  

Ik wil het volgende met mijn aanvraag bereiken: Vanuit het activiteitenteam De Taxander die uit vrijwilligers 
bestaat is duidelijk dat de sociale cohesie in de wijk zeer 
divers is. In de wijk wonen een diversiteit aan bewoners 
met een andere culturele achtergrond en vermogende en 
onvermogende bewoners bij elkaar. Om de sociale cohesie 
en leefbaarheid te verbeteren is het doel zowel jong als oud 
met elkaar te verbinden.  

Wanneer wilt u de activiteit of voorziening van uw aanvraag 
realiseren? 

Knutselmiddagen zijn op 23 en 30 oktober. 
Halloween tocht en Horrotocht op 31 oktober 

Waar wilt u de activiteit of voorziening van uw aanvraag 
realiseren? 

Knutselmiddagen is de Stijl op het Taxandriaplein in 's-
Hertogenbosch. 
Halloweentocht met Trick en Treatpunten zal door diverse 
straten zijn van de wijk. 
Horrortocht in tenten die op het Taxandriaplein staan in 's-
Hertogenbosch 

  
Motivatie en geld 
Doet u deze aanvraag met meer bewoners samen? ja 
Aantal anderen dat bij de aanvraag is betrokken: 8 
Is er draagvlak gecreëerd onder de doelgroep? ja 
Hoe is er draagvlak gecreëerd? Als activiteitenteam hebben we vorig jaar een 

Halloweentocht georganiseerd waarbij wij de meeste 
materialen konden lenen wat helaas nu niet het geval is en 
we alles moeten maken. Tijdens en na deze activiteit 
hebben we diverse potentiele deelnemers teleur moeten 
stellen. Op 30 juni jl hadden wij het wijkfeest 
TaxandriaMoves georganiseerd en tijdens een enquête en 
gesprekken met bezoekers kwam duidelijk naar voren dat 
hier de vraag naar was. 

Hoeveel mensen denkt u te bereiken met uw activiteit of 
voorziening? 

Vanuit gaande wat we vorig jaar bereikt hebben en wie we 
allemaal teleur hebben moeten stellen denken we; 
5 t/m 12 jaar 120 deelnemers 
12 t/m 16 jaar 60 deelnemers 
Ouders/Verzorgers, Bewoners en Vrijwilligers 200 

  
Bedrag en specificatie 
Welk bedrag vraagt u aan? 2800 
Specificatie van de verwachte kosten en/of inkomsten 2x huur ruimte voor te knutselen = 60,- 

Aanschaf papier,karton, folie =150,- 
Verf =100,- 
Kwasten, spijkers/schroeven, lijm = 130,- 
Diverse stof soorten = 200,- 
Tempex ballen en platen = 300,- 
MDF platen = 240,- 
Kippengaas = 120,- 
Verlichting = 150,- 
Schuimrubber/vulling = 150,- 
Grimeur = 100,- 
5 tenten = 450,- 
Versnapering zoals Ranja,Chocomelk,snoepje 200,- 
Posters/PR = 50,- 
Huur opslag = 250,- 



Onvoorzienbare kosten = 150,- 
Knutselmiddagen zijn gratis 
Halloweentocht en Horrortocht zijn 2,50 per deelnemer 
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