
Aanvraag wijk-, buurt- en dorpsbudget MVO 9670921  

 
  
 

   

Organisatiegegevens  

 

Inschrijvingsnummer bij Kamer van Koophandel  61013854  

Naam organisatie  Stichting Buurtkiep  

Adres  Frederik Hendriklaan, 8  

Postcode  5212be  

Plaats  's-Hertogenbosch  

Contactpersoon  hans kessens  

Functie binnen organisatie  voorzitter  

E-mailadres t.b.v. correspondentie  hans@hanskessens.nl  

Telefoonnummer  

   

   

Wijk  

0643371231  

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

Onderwerp van uw aanvraag:  Bekostiging jaarlijkse licentiekosten buurtkiep.nl  

Voor wie is de aanvraag bedoeld?  Alle bewoners Muntel VLiert Orthenpoort  

Ik wil het volgende met mijn aanvraag bereiken:  Buurtkiep is het digitale platform voor de wijk. Het draagt er 
aan bij dat inwoners en organisaties elkaar op een leuke 
manier weten te vinden. Inwoners kunnen hulpvragen 
plaatsen en activiteiten en buurtinitiatieven kenbaar maken. 
Op deze manier zijn activiteiten en mooie dingen op één plek 
te vinden.  

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

Buurtkiep is een publieke voorziening voor de wijk waar alle 
bewoners gebruik van kunnen maken. Deze is 24/7 
gedurende het gehele jaar beschikbaar.  

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

   

Motivatie en geld  

Doet u deze aanvraag met meer bewoners samen?  Ja  

Aantal anderen dat bij de aanvraag is betrokken:  In principe allen die de Buurtkiep actief benutten. De 
aanvraag gaat formeel uit van de Stichting.  

Is er draagvlak gecreëerd onder de doelgroep?  Ja  

Hoe is er draagvlak gecreëerd?  Draagvlak blijkt o.a. uit het gebruik van het platform en de  
samenwerkingsrelaties die buurtverbinders/buurtkiep 
onderhouden. Denk hierbij o.a. aan het gebruik van de 
Buurtkiep door het Netwerk voor Buurtdemocratie, en de 
samenwerking/afstemming met de Wijkkrant. Het aantal 
inschrijvingen bedraagt circa 750 personen. Van groter 
belang is echter het grote aantal bezoekers per maand en het 
aantal pagina's dat wordt bezocht. Inmiddels wordt de 
Buurtkiep voor meer dan 40% onder de gebruikers benaderd 
via de smartphone. Dit dankzij de voortdurende  
verbeteringen en veranderingen die 'moeder' MijnBuurtje uit 
Nijmegen doorvoert.  

Hoeveel mensen denkt u te bereiken met uw activiteit of Voorbeeld: in de maand december 2019 werd het platform 
voorziening?  meer dan 5000 keer bezocht.  

   

Bedrag en specificatie  

Welk bedrag vraagt u aan?   2.912,-  

Specificatie van de verwachte kosten en/of inkomsten  Het bedrag bestaat uit :  
       2.662 licentiekosten (dit jaar met 200 verhoogd)  

- bankkosten (100)  
- w.a. verzekering (75)  



- 75 kosten bijeenkomsten en voorlichting  

Bijlage(n):  factuur mijnbuurtje 2020.pdf  

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

Datum en tijd verzending: 21-01-2020 16:02  

  



 


