
Aanvraag wijk-, buurt- en dorpsbudget 

Ingelogd met Digid: Ja  

Vanuit welke situatie vraagt u deze subsidie aan? Voor mijzelf 

Achternaam Wolfs 

Geslacht V 

Geboortedatum 1980 

Straatnaam Baden Powellstraat 

Huisnummer toevoeging A 

Woonplaats 's-Hertogenbosch 

E-mailadres renskewolfs@hotmail.com 

Telefoonnummer 06-53784004 

   

  

  

Wijk 

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

Onderwerp van uw aanvraag: Bijdrage om ruimte in de Slinger te kunnen huren  

Voor wie is de aanvraag bedoeld? Voor ongeveer 25 vrouwen uit de wijk die zingen bij 
H@rrie, een wijkkoor met een grote sociale functie  

Ik wil het volgende met mijn aanvraag bereiken: H@rrie is er voor vrouwen die niet per se talent hebben, 
maar wel veel zin hebben om te zingen, samen met andere 
vrouwen uit de wijk. Het is een sociale aangelegenheid, 
waarbij vrouwen uit de wijk op een ontspannen manier met 
elkaar in contact komen. Daarnaast zingen we een paar 
keer per jaar voor andere mensen uit de wijk, bijv. in 
moestuin Bietje bij Bietje, Bloem, de Stijl, 
Brugwachtershuisje etc.  

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

We beginnen 9 september met zingen in de Slinger, dus zo 
snel mogelijk  

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

In de Slinger 

   

  

Motivatie en geld 

Doet u deze aanvraag met meer bewoners samen? Nee 

Is er draagvlak gecreëerd onder de doelgroep? Ja 

Hoe is er draagvlak gecreëerd? Vorig jaar is dezelfde aanvraag gedaan en is er draagvlak 
ontstaan op de buurtkiep. Budget is toen gegeven maar 
terugbetaald omdat het niet meer nodig was. Vanaf 
september mogen we niet meer in de Stijl zingen en 
moeten dus gaan betalen voor een ruimte in de Slinger. 
Deze aanvraag is besproken met leden van het koor 
H@rrie.  

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

Sowieso de 25 vrouwen van H@rrie. Daarnaast nog de 
mensen voor wie we nog gaan zingen  

   

  

Bedrag en specificatie 

Welk bedrag vraagt u aan? 800 

Specificatie van de verwachte kosten en/of inkomsten We gaan €40 per avond aan huur betalen aan de Slinger. 
We zingen 20 keer per jaar. Vorig jaar hebben we €650 
gekregen en terugbetaald. De leden betalen zelf €5 per 
avond voor de liedmappen en de muzikale leiding  

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

   



Datum en tijd verzending: 07-09-2021 14:29  

mrov
Tekstvak
Onderwerp: Re: budget Muntelkoor  Hallo mevrouw Rovers, Vorig jaar hebben we contact gehad over de aanvraag van een wijkbudget voor ons wijkkoor H@rrie. De aanvraag is toen gehonoreerd en we hebben het bedrag ook gekregen, maar uiteindelijk hadden we het niet nodig (omdat we ineens toch niet hoefden te betalen voor de ruimte in de Stijl) en heb ik bedrag teruggestort. Zie mailwisseling hieronder. Inmiddels kunnen we helaas niet meer in de Stijl terecht en moeten we een ruimte huren in de Slinger. Nu zouden we dus alsnog het budget goed kunnen gebruiken. Mijn vraag is nu of ik de aanvraag weer van voor af aan moet doen (het heeft toen ook al op de buurtkiep gestaan ed) of dat er een andere mogelijkheid is.  Ik hoor het graag van u. Alvast hartelijk bedankt. Vriendelijke groet,Renske WolfsMuziektherapie06-53784004




