
Aanvraag wijk-, buurt- en dorpsbudget MVO 10425967 

Ingelogd met Digid: Ja  

Vanuit welke situatie vraagt u deze subsidie aan? Voor mijzelf 

Voorletter(s) R. 

Tussenvoegsels van de 

Achternaam Water 

Geslacht M 

Geboortedatum 1977 

Adres Ackersdijckstraat  

Postcode 5212GL 

Woonplaats ’s-Hertogenbosch 

E-mailadres water394@gmail.com 

  

   

  

Wijk 

U doet deze aanvraag voor de wijk of het dorp: Muntel/Vliert/Orthenpoort 

Onderwerp van uw aanvraag: materiaal voor petanque competitie  

Voor wie is de aanvraag bedoeld? de bewoners van Symon Pelgromstraat, Ackersdijckstraat 
en gedeelte van Orthenseweg en Rijkevoorsel van 
Kessellaan 

Ik wil het volgende met mijn aanvraag bereiken: sinds deze zomer ligt er een mooi petanque veld aan de 
Rijkevoorsel van Kessellaan ter hoogte van de 
Ackersdijckstraat welke al regelmatig gebruikt wordt. 
Echter zijn dit steeds dezelfde groepjes. Om meer 
betrokkenheid en verscheidenheid te krijgen hebben een 
aantal bewoners de koppen bij elkaar gestoken om een 
onderlinge competitie op te zetten met geïnteresseerde 
buurtbewoners. Om de drempel zo laag mogelijk te houden 
willen we als organisatie voorzien in de benodigdheden die 
hiervoor nodig zijn. Denk aan petanque ballen, meetlint, 
scorebord en onderhoudsmaterialen. Hierdoor hoeft niet 
elke bewoner deze zelf aan de schaffen en kan er 
laagdrempelig meegedaan worden aan de competitie. Ook 
kiezen we bewust voor de vorm triplette, waarbij je 3 tegen 
3 speelt in steeds wisselende samenstellingen waardoor je 
veel buurtbewoners leert kennen en het makkelijk is om 
aan te haken. 

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

we zijn nu bezig met de opstartfase en willen deze winter 
gaan beginnen met de wintercompetitie, maar uiteindelijk 
moet deze activiteit het hele jaar door doorlopen 

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

petanque baan aan de Rijkevoorsel van Kessellaan t.h.v. 
Ackersdijckstraat 

   

  

Motivatie en geld 

Doet u deze aanvraag met meer bewoners samen? Ja 

Aantal anderen dat bij de aanvraag is betrokken: 6 

Is er draagvlak gecreëerd onder de doelgroep? Ja 

Hoe is er draagvlak gecreëerd? bij het openen van de petanquebaan is al geinventariseerd 
wie mee wil doen aan een competitie en in de nieuwsbrief 
welke regelmatig wordt verstuurd over de petanquebaan 
en aanliggende moestuin is dit nogmaals aangegeven. 
Momenteel hebben al 20 huishoudens zich opgegeven, 
maar de verwachting is dat dit op zal lopen als de plannen 
meer concreet zijn. 

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

we verwachten 30 tot 50 huishoudens actief te krijgen. 

   



  

Bedrag en specificatie 

Welk bedrag vraagt u aan? 220 

Specificatie van de verwachte kosten en/of inkomsten 12 wedstrijdballen 155 
opbergtas 25,- 
scorebord 20,- 
onderhoudsmiddelen 20,- 
 
om deelname zo laagdrempelig te maken willen we geen 
eigen bijdrage vragen en hebben we geen verdere 
inkomsten. 

Heeft u het formulier naar waarheid ingevuld? Ja, naar waarheid ingevuld 

  

Datum en tijd verzending: 08-10-2020 09:06  


