
Aanvraag wijk-, buurt- en dorpsbudget MVO 9245345 

Wijk 

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

Onderwerp van uw aanvraag: Kindervakantie hutten bouw week  

Voor wie is de aanvraag bedoeld? Kinderen leren samen spelen, creatief bezig zijn en zijn 
een gehele week buiten. In de tijden waar we in leven leren 
kinderen steeds minder bezig te zijn met hun handen. 
Tijdens de kinderweek bouwen ze hun eigen hutten en zijn 
ze een hele week bezig. Er worden meesterwerkjes 
afgeleverd door de kinderen.  
Daarnaast zijn er een hoop ouders bij betrokken. Het wordt 
breed gedragen in de wijk en heeft een echte naam.  
 
Leeftijd is van 4 tot 13 jaar  
 
Daarnaast is er een bontje avond en tal van andere kleine 
activiteiten. 

Ik wil het volgende met mijn aanvraag bereiken: Kinderen leren samen spelen, creaties bezig zijn, de buurt 
leren kennen en daarnaast krijgen ouders ook meer 
contact met elkaar. De hele buurt komt er op af van jong 
tot oud. Het is dus een sociale activiteit.  

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

12 augustus t/m 16 augustus.  
 
Door een fout in de communicatie is de aanvraag veel te 
laat aangevraagd. Daarnaast doe ik ontzettend veel zelf en 
dit is het eerste jaar (vierde editie) dat ik ook fulltime werk. 
Hierdoor is de aanvraag helemaal fout gelopen. Hopelijk 
kunnen jullie rekening houden met de omstandigheden, in 
de toekomst zal dit niet meer voorkomen.  

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

Akeleistraat/ pleintje.  

  

Motivatie en geld 

Doet u deze aanvraag met meer bewoners samen? Ja 

Aantal anderen dat bij de aanvraag is betrokken: 7 

Is er draagvlak gecreëerd onder de doelgroep? Ja 

Hoe is er draagvlak gecreëerd? Door dit ieder jaar te organiseren, folderen, facebook, 
nextdoor. Daarnaast komen bewoners met vragen over de 
week al weken van te voren langs de deur, het speelt 
namelijk echt in de wijk. Daarnaast komen er rond de 50 
kinderen, ivm ruimte kunnen er niet meer kinderen 
inschrijven. 

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

50 kinderen en 20 ouders die komen helpen en nog veel 
meer ouders, opa's en oma's komen kijken.  

  

 

Bedrag en specificatie 

Welk bedrag vraagt u aan? €1000 

Specificatie van de verwachte kosten en/of inkomsten Spijkers, hamers €56 
huren tent, toilet, drang hekken en springkussen €372 
Tafels huren €45 
buikschuiver €285 
Vergunning voor evenement €35  
cadeau bonnen voor bewoners die stroom verbruik geven - 
€80 
plastic bekers, borden bestek €70 
Prijsjes voor de bonte avond en voor de winnaars voor 
mooiste hutten €60 
 
Totaal €1000 

 


