Aanvraag wijk-, buurt- en dorpsbudget
MVO 22.000586
Ingelogd met Digid: Ja
Vanuit welke situatie vraagt u deze subsidie aan?

Namens een organisatie

Voorletter(s)

J.A.

Tussenvoegsels

van

Achternaam

Kleef

Straatnaam

van Noremborghstraat

Postcode

5212ND

Woonplaats

's-Hertogenbosch

E-mailadres

anjavankleef@live.nl

Telefoonnummer

0736135111

Organisatiegegevens
Inschrijvingsnummer bij Kamer van Koophandel

66870860

Naam organisatie

Stichting Wijkkrant MVO

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

Muntel/Vliert/Orthenpoort

Onderwerp van uw aanvraag:

Ondersteuning uitgave van de Wijkkrant MVO

Voor wie is de aanvraag bedoeld?

Direct: de betrokkenen bij de publicatie van de
Wijkkrant; indirect:
alle bewoners van de wijk Muntel/Vliert/Orthenpoort

Ik wil het volgende met mijn aanvraag bereiken:

Doel van de Wijkkrant is het bevorderen van de
samenhang in de
wijk. De Wijkkrant bereikt vijf keer per jaar alle
inwoners, met
artikelen die gezien kunnen worden als aanvulling op
het actuelere,
digitale nieuws van bijv. wijkwebsite De Buurtkiep,
waarmee we
nauw samenwerken. De Wijkkrant wil naast die
digitale bronnen een
platform zijn voor bewoners en verbindende
organisaties in de wijk,
niet alleen gericht op mensen die niet digitaal actief
zijn, maar ook op
degenen die graag eens wat achtergrondinformatie
lezen van papier.

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

Vijf keer per jaar: half februari, begin april, begin juni,
begin oktober,
eind november.

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

De Wijkkrant wordt op elk adres in de wijk
Muntel/Vliert/Orthenpoort
bezorgd.

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

Ja

Aantal anderen dat bij de aanvraag is betrokken:

3 - 7.500

Is er draagvlak gecreëerd onder de doelgroep?

Ja

Hoe is er draagvlak gecreëerd?

Het lange bestaan van de Wijkkrant heeft veel
draagvlak gecreëerd onderzoek wijst uit dat de Wijkkrant breed gelezen
wordt. Verder
onderhouden we goede contacten met bewoners
(bijv. via de
wijkkrantmail), met instellingen in de wijk en met
adverteerders, die
ons met hun advertentie ondersteunen.

Hoeveel mensen denkt u te bereiken met uw activiteit Alle inwoners van de wijk
of voorziening?

Bedrag en specificatie
Welk bedrag vraagt u aan?

2000

Specificatie van de verwachte kosten en/of inkomsten Te verwachten uitgaven in 2022 totaal: 8.377,Te verwachten inkomsten in 2021 totaal: 5.785,Zie bijlage voor specificatie
Bijlage(n):

Begroting Stichting Wijkkrant MVO 2022.pdf

Heeft u het formulier naar waarheid ingevuld?

Ja, naar waarheid ingevuld

Datum en tijd verzending: 10-01-2022 15:05

Begroting Stichting Wijkkrant MVO 2022
Te verwachten uitgaven in 2022:
Drukkosten 5 nummers bij 20 pagina’s
Expeditiekosten 5x 30 euro
Bezorgkosten 5 nummers
Kosten bijeenkomsten bezorgers/adverteerders
Kantoorbenodigdheden
Bankkosten
Webhosting
kerstpost
lief- en leed
Onvoorzien

Te verwachten inkomsten in 2022:
Bijdrage gemeentepagina Wijkgericht
Advertentie-inkomsten

6.175,150,-*
900,- **
720,50,- (printerinkt en -papier)
175,17,90,100,200,8.377,-

3.035,2.750,5.785,-

*We waren niet tevreden over de manier waarop de kranten door de expediteur geleverd werden,
en hebben besloten de kranten zelf op te gaan halen in Utrecht. De drukker heeft de expeditiekosten
uit het contract gehaald, zodat de drukkosten iets lager uitvallen dan vorig jaar.
**De bezorging is vrijwilligerswerk, maar de 20 -25 bezorgers krijgen per keer een kleine
vrijwilligersvergoeding.
Door meevallende advertentie-inkomsten in het afgelopen jaar, kunnen we nu met een lager
aanvraagbedrag volstaan: vorig jaar vroegen we €2.500,-, nu €2000,-.

