
Aanvraag wijk-, buurt- en dorpsbudget MVO 8831552 

Wijk 

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

Onderwerp van uw aanvraag: Paasactiviteit 

Voor wie is de aanvraag bedoeld? Kinderen van 1 tot 8 jaar en hun ouders 

Ik wil het volgende met mijn aanvraag bereiken: Er is in de wijk een groot verschil in diverse milieus en 
klasse waarin kinderen opgroeien. Om kinderen te laten 
zien dat we allemaal gelijk zijn willen we zowel de kinderen 
en hun ouder(s) ze op een sociale manier met elkaar laten 
samenwerken waardoor de diverse verschillen waarin een 
kind opgroeit niet belangrijk zijn maar juist door 
samenwerken men het doel kan bereiken want men voor 
ogen heeft in dit geval is dat paaseieren zoeken en 
paasmandjes knutselen 

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

2de Paasdag 2019 deze valt op 22 April 

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

Taxandriaplein in De Muntel 

  

Motivatie en geld 

Doet u deze aanvraag met meer bewoners samen? ja 

Aantal anderen dat bij de aanvraag is betrokken: 3 

Is er draagvlak gecreëerd onder de doelgroep? ja 

Hoe is er draagvlak gecreëerd? Bewoners/Deelnemers hebben dit aangegeven tijdens 
vorige activiteiten die wij hebben uitgevoerd denk aan het 
jaarlijkse Wijkfeest, Halloweentocht en de Sint-viering die 
door de vrijwilligers van het activiteitenteam De Taxander 
ofwel AT-De Taxander uitgevoerd zijn. Ook bij een centraal 
punt in deze wijk wordt er vaak aangegeven want men mis 
of graag in de wijk gerealiseerd zien in de vorm van een 
activiteit dit centraalpunt is bij zowel de hogere als lagere 
klasse bereikbaar 

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

60 tot 70 kinderen waarbij 1 of 2 ouders zijn 

  

Bedrag en specificatie 

Welk bedrag vraagt u aan? 300,- 

Specificatie van de verwachte kosten en/of inkomsten Paaseieren,-schuim,brood 100,- 
Ranja,koffie/thee 35,- 
Knutselmateriaal 45,- 
Paashaaspak 100,- 
PR 20,- 

 


