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Wijk
U doet deze aanvraag voor de wijk of het dorp: Muntel/Vliert/Orthenpoort
Onderwerp van uw aanvraag: Kinderkermis op wijkevenement 100 jaar Muntel
Voor wie is de aanvraag bedoeld? Kinderen en ouders/verzorgers uit de wijk Muntel,

Vliert en Orthenpoort.
Ik wil het volgende met mijn aanvraag bereiken: Wij willen arme gezinnen in de wijk de mogelijkheid

geven om een leuke dag te hebben op het
wijkevenement met een gratis kinderkermis.

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

zondag 18 september tussen 11.00 en 17.00 uur

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

Taxandriaplein 's-Hertogenbosch

 

 
Motivatie en geld
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? 100 Jaar Muntel wordt georganiseerd door Wijkkrant

Muntel/Vliert/Orthenpoort, Activiteitenteam de
Taxander,
De Hobbel, De Slinger en De Stijl in samenwerking
met
PowerUp073, Farent, s-Port. Wij organiseren jaarlijks
diverse goedbezochte activiteiten voor de wijk.

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

200 kinderen

 

 
Bedrag en specificatie
Welk bedrag vraagt u aan? 1500
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Specificatie van de verwachte kosten en/of inkomsten Het financiering voor het wijkevenement 100 jaar
Muntel is verder al rond, behalve voor de
kinderkermis die bestaat uit Trampolinebungees,
Kindertreintje en Autootjes. (normaliter kost dit meer
dan 3000 euro bij elkaar maar omdat wij vaak
samenwerken en zij iets willen doen voor de wijk
krijgen wij een flinke korting) Alles is gratis voor de
kinderen.

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

Datum en tijd verzending: 12-07-2022 om 14:20 uur
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