
Aanvraag wijk-, buurt- en dorpsbudget MVO 9703650  

Wijk 
U doet deze aanvraag voor de wijk of het dorp:  Muntel/Vliert/Orthenpoort  
Onderwerp van uw aanvraag:  Ondersteuning Wijkkrant uitgaven 100 jaar Muntel  
Voor wie is de aanvraag bedoeld?  Alle inwoners van Muntel, Vliert en Orthenpoort  
Ik wil het volgende met mijn aanvraag bereiken:  Onze kernmissie: bevorderen van de samenhang in de wijk. 

In dat kader denken we dat de viering van 100 jaar Muntel 
een belangrijke bijdrage kan leveren - we zijn allemaal trots 
op onze wijk. Als bijdrage aan het jubileum hebben we 
gekozen voor twee initiatieven die bij ons passen: een 
verhalenbundel en een wandelgids door de Muntel. Ze 
worden samen met de Wijkkranten van februari en april 
huisaan-huis gratis bezorgd. De verhalenbundel is door 
belangeloze bijdragen van veel bekende en onbekende 
wijkgenoten tot stand gekomen, waardoor een interessant en 
gevarieerd beeld van de Muntel is ontstaan. De Wandelgids 
voor de Muntel is een speciale uitgave van de  
Paadjesmakers, met tekst van de bekende geschiedkundige 

auteurs Frans van Gaal en Frans Peters en is een 

hoogwaardige toevoeging aan de publicaties die er al over 

De Muntel bestaan.  
Wanneer wilt u de activiteit of voorziening van uw 

aanvraag realiseren?  
In februari willen we tegelijk met de Wijkkrant de 

verhalenbundel uitbrengen; in april komt de wandelgids 

samen met de Wijkkrant in de bus.  
Waar wilt u de activiteit of voorziening van uw aanvraag 
realiseren?  

   

Motivatie en geld  

Alle inwoners van Muntel, Vliert en Orthenpoort ontvangen 

de verhalenbundel en de wandelgids  

Doet u deze aanvraag met meer bewoners samen?  Ja  
Aantal anderen dat bij de aanvraag is betrokken:  5 leden van de redactie, verschillende auteurs, 16 bezorgers, 

alle inwoners  
Is er draagvlak gecreëerd onder de doelgroep?  Ja  
Hoe is er draagvlak gecreëerd?  De Wijkkrant verschijnt al decennia lang; we horen steeds 

meer waardering terug. In gesprekken is gebleken dat de 

extra uitgaves gewaardeerd zouden worden.  
Hoeveel mensen denkt u te bereiken met uw activiteit of Alle inwoners van Muntel, Vliert en Orthenpoort voorziening?  

   

Bedrag en specificatie  
Welk bedrag vraagt u aan?  1800  

Specificatie van de verwachte kosten en/of inkomsten  Voor de aanloopkosten voor beide extra publicaties hebben 

we al een extra bedrag van 2040 aangevraagd. We zijn blij 

dat we door de toekenning het signaal hebben gekregen dat 

onze extra activiteiten waardevol worden gevonden. We 

doen nu een aanvullende aanvraag voor de afronding (met 

name ook drukkosten) van beide projecten ter hoogte van  

1800. Zie bijgevoegde begroting.  
Bijlage(n):  Begroting Wijkkrant voor 100 jaar Muntel.pdf  
Heeft u het formulier naar waarheid ingevuld?  Ja, naar waarheid ingevuld  

 

Extra kosten tbv 100 jaar Muntel    

Drukkosten verhalenbundel Muntel      2.400  

Kosten Muntelwandelgids                     1.800  

Boodschappentrolleys voor bezorgers    600  



SUBTOTAAL UITGAVEN    4.800  

  

Inkomsten:  

Reeds ontvangen wijksubsidie opstart jubileum   2.040  

Eigen middelen/aanvullende sponsoring     1.000  

SUBTOTAAL INKOMSTEN         3.040  

  

AANVULLENDE SUBSIDIEAANVRAAG      1.800  


