
Aanvraag wijk-, buurt- en dorpsbudget MVO 8783546

Ingelogd met Digid: Ja

Persoonsgegevens

Voorletter(s) A.A.P.

Tussenvoegsels van

Achternaam Hout

Geslacht V

Geboortedatum 1965

Adres van Rijckevorsel van Kessellaan

Postcode 5212EG

Woonplaats 's-Hertogenbosch

E-mailadres anjavanhout089@gmail.com

Telefoonnummer 06-51551223

Wijk

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

Onderwerp van uw aanvraag: Kindervakantieweek Muntel/de Vliert

Voor wie is de aanvraag bedoeld? voor de kinderen in de wijk wordt al vele jaren in de eerste
week van de zomervakantie de Kindervakantieweek
georganiseerd. De omvang is nog altijd groeiende. Dit jaar
is er ruimte voor 110 kinderen die zich gewoon inschrijven
én daarnaast zorgt de organisatie ook samen met
betrokken instanties dat 10 kinderen kunnen deelnemen uit
gezinnen waar het niet zomaar voor de hand ligt dat de
kinderen kunnen meedoen (armoede, problemen in gezin
etc). deze 10 kinderen krijgen een zgn. golden ticket van de
organisatie

Ik wil het volgende met mijn aanvraag bereiken: De KVW blijkt ieder jaar weer een verbindende factor in de
wijk. Kinderen kijken er echt naar uit om aan de slag te
gaan met ht bouwen van hutten etc. De Hobbel ziet ook in
de gebruikers van de speeltuin door het jaar heen terug dat
kinderen en hun ouders via de KVW betrokken raken bij het
wel en wee in de wijk. de activiteit draagt dus vooral bij aan
de sociale leefbaarheid en cohesie in de wijk. Omdat
ouders ook gevraagd wordt een steentje bij te dragen leert
men elkaar beter kennen. Bovendien is op de 2e dag aan
het eind van de middag een event gepland waarbij naast de
kinderen de ouders welkom zijn. Een hoogtepunt, waarbij
de kinderen aan hun ouders trots de bouwsels laten zien en
iedereen met iedereen in gesprek gaat
Voor de golden ticket kinderen is het een paar dagen weg
van hun dagelijkse omgeving; vaak het enige echte "uitje"
in 6 weken vakantie en daarmee een supergroot en
belangrijk evenement voor hen

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

8-9-10 juli 2019 (eerste week zomervakantie)

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

op en rond het Taxandriaplein, waar de speluitleen van St.
de Hobbel zit

Motivatie en geld

Doet u deze aanvraag met meer bewoners samen? ja

Aantal anderen dat bij de aanvraag is betrokken: 15

Is er draagvlak gecreëerd onder de doelgroep? ja

Hoe is er draagvlak gecreëerd? via Facebook en mond-tot-mond reclame wordt kenbaar
gemaakt dat er een aanvraag is gedaan en dat we
wederom hopen op steun vanuit de buurt bij de aanvraag.

Gebruiker
Rechthoek
A.A.P.
van
Hout
V
1965
van Rijckevorsel van Kessellaan
5212EG
's-Hertogenbosch
anjavanhout089@gmail.com
06-51551223



Er zijn immers 120 kinderen van afhankelijk

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

120 kinderen en hun ouders. in totaal zo'n 300-350
wijkbewoners

Bedrag en specificatie

Welk bedrag vraagt u aan? 3000

Specificatie van de verwachte kosten en/of inkomsten Activiteiten (workshops e.d.) 2035
Materialen (pallets, T-shirts, plaswagen, tenten etc) 1965
eten en drinken (3 dgn) 1115
promotie 250
diversen (oa vergunningsaanvraag) 935
TOTALE KOSTEN 6300
Bijdrage kinderen 30 p.p., totaal 3300

daarnaast krijgen we vrijwel ieder jaar sponsoring door
middenstanders uit de wijk in de vorm van levering van
producten zoals ijsjes, fruit, een lekkere snack en de
pizzawagen op dinsdag komt ook voor een lagere prijs dan
normaal, waardoor ook deze sponsoring in natura levert)
Het bedrijf AMACOM levert al sinds jaar en dag de pallets

Bijlage(n): kvwbegroting 2019.xlsx

Datum en tijd verzending: 28-02-2019 09:30
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