
Aanvraag wijk-, buurt- en dorpsbudget MVO 9656445  

U doet deze aanvraag voor de wijk of het dorp:  Binnenstad  
Onderwerp van uw aanvraag:  De fotoclub Muntel vraagt expositiemateriaal aan.  
Voor wie is de aanvraag bedoeld?  De fotoclub bestaat een jaar of 8 en bestaat uit 8-10 leden. 

Voortkomend uit de Stijl is de club nu gezeten in de Slinger. Er 
zijn maandelijkse bijeenkomsten en tussentijds werkt de club 
aan zelfbenoemde fotografische opdrachten. samen exposeren 
is een volgende stap, zeker nu we een uitnodiging gekregen 
hebben om in de Stijl te exposeren. Daarvoor vragen we een 
bijdrage uit het dorp en wijkbudget; eenmalige kosten zijn; 
(gebruikte)lijsten en pass partout snijbenodigdheden.  
Daarnaast kosten voor het afdrukken van foto's en pass partout 
papier. De lijsten en het snijmachine kunnen na de expositie in 
bruikleen gegeven worden aan andere buurtbewoners.  

Ik wil het volgende met mijn aanvraag bereiken:  De fotoclub levert een bijdrage aan de levendigheid van de 
buurt. De fotoclub nodigt bewoners om samen activiteiten te 
ondernemen. de club maakt o.a. foto's voor de buurtkiep en de 
wijkkrant. fotoclub Muntel heeft altijd ruimte voor nieuwe leden, 
met slechts twee entree criteria: willen fotograferen en een 
camera tot je beschikking hebben. we fotograferen niet met 
onze telefoons. Dit maakt deze club toegankelijk voor iedereen.  

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

vanaf februari 2020  

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

   
Motivatie en geld  

is lopend  

Doet u deze aanvraag met meer bewoners samen?  Ja  
Aantal anderen dat bij de aanvraag is betrokken:  10  
Is er draagvlak gecreëerd onder de doelgroep?  Ja  
Hoe is er draagvlak gecreëerd?  Door met de club te besluiten om over onze schaamte van 

aanvraag heen te stappen en te komen tot een tentoonstelling 
die er goed uitziet en niet aan elkaar gebonden is met zelf 
geprinte afdrukken, en een bonte rij van lijsten.  

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

   
Bedrag en specificatie  

De fotoclub presenteert zich geregeld op de buurtkiep, in de 
wijkkrant en gaat nu exposeren in de Stijl en in 2021, na de 
Muntel 100 tentoonstelling in de Slinger. Vandaaruit zijn nieuwe 
stappen mogelijk.  

Welk bedrag vraagt u aan?  750,--  
Specificatie van de verwachte kosten en/of inkomsten fotolijsten:  250,00  

mat. om mee te snijden  250,00 pass 
partoutpapier  250,00  

  
Alle andere kosten van de fotoclub worden door de leden zelf 
gedragen. denk b.v. aan fotolocatiebezoeken, inspiratie 
bezoeken.  

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

Datum en tijd verzending: 16-01-2020 11:08  

  

Dag mevrouw Rovers,  

 Hierbij stuurt de fotoclub een uitgewerkte offerte voor bij de aanvraag dorp en wijkbudget. ( 
registratienummer 9656445)  



Fijn dat u ons erop attendeerde; door in te zoomen ontdekte we dat de materialen duurder zijn dan we 
dachten. De offerte komt uit op ruim  €1000,00 uit. Wilt u voor ons dit bedrag veranderen in de 
aanvraag?  

Hartelijk dank en vriendelijke groet namens de fotoclub Muntel  

Offerte aanvraag dorp en wijkbudget.  
  
  
15 lijsten variërend in maat: gemiddeld 31,75  nieuw       € 476,20  
20 stuks gebruikte   : gemiddeld 20,00   € 400,00 Materiaal om 
pass partouts te snijden.   
(passpartout snijder Logan clasic-1 282,28,   
Logan adapt A rule pass partout lineal v.a. 47,54  

reserve mesjes  € 6,81,            € 336,63  
Pass partout papier                                                                               €  203,25  
  
Totaal:                € 1016,08  
  


