Aanvraag wijk-, buurt- en dorpsbudget
MVO 22.000437
Ingelogd met Digid: Ja
Vanuit welke situatie vraagt u deze subsidie aan?

Namens een organisatie

Voorletter(s)

P.K.J.M.

Achternaam

Bloemen

Straatnaam

Ophoviuslaan

Postcode

5212AT

Woonplaats

's-Hertogenbosch

E-mailadres

peterbloemen14@gmail.com

Telefoonnummer

06-26510730

Organisatiegegevens
Inschrijvingsnummer bij Kamer van Koophandel

41086206

Naam organisatie

Stichting "Trefpunt De Slinger"

Wijk
U doet deze aanvraag voor de wijk of het dorp:

Muntel/Vliert/Orthenpoort

Onderwerp van uw aanvraag:

Aankleden van gerenoveerde zaal met (kunst)planten

Voor wie is de aanvraag bedoeld?

De voorziening is bedoeld voor de gebruikers van de
zaal. Dat zijn voornamelijk buurtbewoners van het
grote verzorgingsgebied van Trefpunt De Slinger
(Muntel, De Vliert, Orthenpoort, Binnenstad). De zaal
wordt gebruikt voor cursussen, trainingen,
bijeenkomsten etc.

Ik wil het volgende met mijn aanvraag bereiken:

De grote benedenzaal (Jacques Aarts zaal) is in
oktober 2021 gerenoveerd. Om zodoende tegemoet
te kunnen komen aan de vraag naar een grote
representatieve plek voor bijeenkomsten zoals
cursussen, trainingen en andere bezigheden voor
buurtbewoners. Na de renovatie doet de zaal wat
koud en kil aan. Ook de akoestiek laat te wensen
over. Om de ruimte aangenamer te maken komt er
wel decoratie te hangen (bijvoorbeeld foto’s). De
aanwezigheid van groene planten, natuurlijk of kunst,
zal de ruimte aangenamer maken voor de gebruikers.
De Slinger wil de komende jaren een grotere en meer
gemêleerde doelgroep uit de buurt bereiken. Met een
juiste afspiegeling van het grote verzorgingsgebied
Muntel/Vliert/Orthenpoort en Binnenstad. Daarvoor is
een imago van professionaliteit en aandacht voor
diversiteit belangrijk. De uitstraling van de
accommodatie kan dat bevorderen.
Vandaar het verzoek voor een bijdrage in de inrichting
van de zaal met planten.

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

Januari 2022

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

De Jacques Aarts zaal van De Slinger

Motivatie en geld
Doet u deze aanvraag met meer bewoners samen?

Ja

Aantal anderen dat bij de aanvraag is betrokken:

Bestuur, de beheerder en indirect alle vrijwilligers

Is er draagvlak gecreëerd onder de doelgroep?

Ja

Hoe is er draagvlak gecreëerd?

In gesprekken met beheerder, vrijwilligers en
gebruikers is de vraag naar een betere akoestiek en
een gezelliger inrichting naar voren gekomen.

Hoeveel mensen denkt u te bereiken met uw activiteit Alle gebruikers van de grote zaal. In diverse
of voorziening?
samenstellingen als vaste gebruiker of als gast.
Omdat het de inrichting van een zaal betreft zal de
voorziening het hele jaar door zijn effect hebben op
alle gebruikers. Moeilijk aan te geven hoeveel dat er
precies zijn, dat is afhankelijk van de bezetting. Indien
gewenst kan daar wel een berekening van gemaakt
worden.

Bedrag en specificatie
Welk bedrag vraagt u aan?

1500

Specificatie van de verwachte kosten en/of inkomsten Wij gaan uit van de kosten van kunstplanten. Omdat
het een vrij grote zaal is hebben kleine planten niet
het gewenste effect. Een mix van groot en klein heeft
dan de beste uitstraling. Een grote plant kost €
150,= - € 200,= een kleine 25,= - € 50,=
De inkomsten bestaan uit zaalhuur, horeca omzet en
gemeentelijke subsidies, voornamelijk voor de huur
van het pand en daarnaast voor de exploitatie.
Heeft u het formulier naar waarheid ingevuld?

Ja, naar waarheid ingevuld

Datum en tijd verzending: 09-12-2021 14:09

28-12-2021: geen ander budget binnen gemeente beschikbaar.

Maxifleur B.V.
Rietwijkerdwarsweg 4
1432 JD Aalsmeer
+31 (0) 85 4019712
info@maxifleur.nl
OFFERTE
Offertenr.: 1000076828
Besteldatum: 27 dec. 2021

Aantal

Art.nr.

2

120015FR

1

121015

1

151312GR

2

112311

1

193718RD

1
1
4
1

Peter Bloemen
Trefpunt De Slinger
Jan Schofferlaan 3
5212 RE Den Bosch
Nederland
T: 06-26510730

Product

Prijs

Subtotal (Excl.)

Bamboe 150 cm FR

€ 132,19

€ 264,38

Royal Bamboe kunstboom 165
cm groen

€ 159,09

€ 159,09

Elastica Robusta kunstplant 120
cm groen

€ 95,00

€ 95,00

Ficus Exotica XL 110 cm
kunstplant

€ 130,17

€ 260,34

Hibiscus kunstboom 175 cm
rood

€ 214,83

€ 214,83

150217

Croton kunst bonsai deluxe 175
cm

€ 173,51

€ 173,51

192915

Wisteria kunstboom 150 cm lila

€ 190,04

€ 190,04

€ 12,36

€ 49,44

€ 14,83

€ 14,83

407404RZPP1 Geranium kunstplant 40 cm roze
0
in pot
407604PP12

Poinsettia kunstplant 40 cm rood
in pot

Subtotaal:

€ 1.421,46

Eindtotaal (excl. BTW):

€ 1.421,46

BTW 21%:

€ 298,51

Eindtotaal (incl. BTW):

€ 1.719,97

Rabobank: 3930.71.189 • IBAN: NL23 RABO 0393 0711 89 • BIC: RABONL2U
BTW Nr. NL8144.72.709B01 • KvK Nr. 243.78.725

Betaalmethode

Verzendmethode

Bank Overschrijving
Maak overboeking naar: Maxifleur B.V.

Afhalen - Afhalen in showroom Aalsmeer
(NH)

NL23 RABO 0393 0711 89
BIC : RABONL2U
A.u.b. het bestelnummer vermelden. Uw
pakket wordt verstuurd zodra uw betaling
zichtbaar is.

Verzenden naar:
Peter Bloemen
Trefpunt De Slinger
Jan Schofferlaan 3
5212 RE Den Bosch
Nederland
T: 06-26510730

Uw bericht
Beste Peter, Dank je wel voor je aanvraag.
Zie bijgaand de bevestiging. Graag
verneem ik of alles naar wens is. Met
vriendelijke groet, Tim

Rabobank: 3930.71.189 • IBAN: NL23 RABO 0393 0711 89 • BIC: RABONL2U
BTW Nr. NL8144.72.709B01 • KvK Nr. 243.78.725

