
Aanvraag wijk-, buurt- en dorpsbudget MVO 10217720  

Vanuit welke situatie vraagt u deze subsidie aan? Namens Stichting Buurtkiep Inschrijvingsnummer 

bij Kamer van Koophandel 61013854  Aanvraag voor de wijk Muntel/Vliert/Orthenpoort  

 

Onderwerp van uw aanvraag: Bekostiging aanschaf elektrische waterpomp  

Voor wie is de aanvraag bedoeld? Voor buurttuin Bietje bij Bietje en de aldaar actieve vrijwilligers  

 

Ik wil het volgende met mijn aanvraag bereiken: De buurttuin groeit ‘Bietje bij bietje’ zowel wat 

betreft het aantal actieve vrijwilligers, de bezoekers, maar natuurlijk ook de bloemen, de groente en 

de struiken. Droge perioden verplichten tot regelmatig sproeien, wat met de aanschaf van een 

elektrische pomp een stuk eenvoudiger wordt. Het betekent een verlichting voor de vrijwilligers die 

daarmee hun energie en inzet meer op tuinieren kunnen inzetten. Overigens blijft de handmatige 

pomp gehandhaafd.  

 

Wanneer wilt u de activiteit of voorziening van uw aanvraag realiseren? Zo spoedig mogelijk. Het 

betreft hier een langjarige duurzame investering in de kwaliteit van (het onderhoud van) de 

buurttuin. Waar wilt u de activiteit of voorziening van uw aanvraag realiseren? In de buurttuin Bietje 

bij Bietje  

 

Doet u deze aanvraag met meer bewoners samen? Nee 

 Is er draagvlak gecreëerd onder de doelgroep? We hebben de wens getoetst onder de vrijwilligers 

en hebben ook gevraagd of zij financieel wilden bijdragen. Ook heeft de Stichting in de wijk al enkele 

donaties ontvangen.  

 

Welk bedrag vraagt u aan? € 2.450  

Specificatie van de verwachte kosten en/of inkomsten bedraagt € 3.450 (zie begroting)  

 

Specificatie van de verwachte kosten en/of inkomsten  

Tot heden binnengekomen donaties bedragen € 498,- Stichting Buurtkiep draagt daarnaast zelf € 

502,- uit eigen middelen bij. (per 01012019 vormt St Buurtkiep eveneens de rechtspersoon voor 

Buurttuin Bietje bij Bietje) Totaal eigen bijdrage komt hiermee op € 1000,-  

21-07-2020 17:18 Pagina 1 Aanvraag w en b budget Buurttuin Bietje bij Bietje  

Begroting van kosten aanschaf elektrische pomp alsmede het veilig borgen van deze pomp ter 

plekke.  

• Pomp en toebehoren (zie offerte): € 1460,24  

• Bekisting (zie offerte) € 1252,35  

• Elektriciteitskabels en – adapter (aansluiting op naastgelegen elektriciteitspaal) € 300,00  

• Verankering bekisting aan de grond (zelf uit te voeren) alsmede slot en ‘hufterproof’ maken € 

300,00 Onvoorzien en afronding bedrag 137,41  

• TOTAAL € 3.450,- 


