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Wijk 

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

Onderwerp van uw aanvraag: Huur ruimte in de Stijl voor wijkkoor H@rrie 

Voor wie is de aanvraag bedoeld? Voor vrouwen uit de wijk die niet per se talent hebben, maar 
wel zin om te zingen. Bezoekers van de Stijl (Reinier van 
Arkel) zijn ook welkom. Het koor heeft vooral een sociale 
functie en brengt vrouwen van div. leeftijden en 
achtergronden bij elkaar. We zingen ook bij div. 
wijkactiviteiten van de Stijl en de Hobbel. We moeten nu huur 
gaan betalen voor de Stijl en dat is niet voor iedereen 
haalbaar. 

Ik wil het volgende met mijn aanvraag bereiken: Het koor brengt vrouwen uit de wijk samen die anders niet 
met elkaar in contact zouden komen en het samen zingen 
heeft een verbindende werking. Het koor heeft inmiddels echt 
een sociale functie. 

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

Vanaf januari moeten we huur gaan betalen voor het gebruik 
van de Stijl. 

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

In de Stijl op het Taxandriaplein 

  

Motivatie en geld 

Doet u deze aanvraag met meer bewoners samen? Ja 

Aantal anderen dat bij de aanvraag is betrokken: 25 

Is er draagvlak gecreëerd onder de doelgroep? Ja 

Hoe is er draagvlak gecreëerd? De aanvraag is besproken met alle koorleden en er heeft al 
mailcontact plaatsgevonden met Mariëlle Rovers van het 
wijkmanagementteam 

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

Alle (ongeveer) 25 koorleden. En als we kunnen blijven 
bestaan, kunnen we ook blijven zingen voor andere 
buurtbewoners, bijv. bewoners van Nieuwenhagen 

  

Bedrag en specificatie 

Welk bedrag vraagt u aan? 650 

Specificatie van de verwachte kosten en/of inkomsten De huur wordt �25 per avond en we zingen zo�n 25 
avonden per jaar. De leden dragen zelf bij voor de betaling 
van de dirigente, bladmuziek en dergelijk. Deze aanvraag 
gaat enkel om de extra kosten van de huur 

Heeft u het formulier naar waarheid ingevuld? Ja, naar waarheid ingevuld 

Datum en tijd verzending: 18-12-2019 22:44 

 


