
Aanvraag wijk-, buurt- en dorpsbudget MVO 7128609 

Ingelogd met Digid: Ja  
U doet deze aanvraag als bewoner 
    
Persoonsgegevens 
Voorletter(s) Y. 
Tussenvoegsels van den 
Achternaam Bergh - Tolkamp 
  
  
Wijk 
U doet deze aanvraag voor de wijk of het dorp: Muntel/Vliert 
Kernonderwerp van uw aanvraag: grote 6 kamp burendag voor zowel jong als oud  
De aanvraag is bedoeld voor: De gehele wijk Orthenpoort met de focus op zowel 

ouderen, ouders en kinderen. Daarnaast ligt de focus ook 
op het verbinden van kopers en huurders. Verbinding, 
sporten, kennismaken, samenwerken zijn allemaal 
doelstellingen waar we op focussen. Tot dusver hebben we 
bijna de gehele wijk mee en gaat iedereen er voor.  

Ik wil het volgende met mijn aanvraag bereiken: Samenwerken, verbinden en meer een eenheid vormen als 
wijk. Hierdoor hopen we dat iedereen elkaar leert kennen 
en ook een keer de volwassenen iets leuks kunnen doen. 
Daarnaast willen we de sociale cohesie verbeteren (elkaar 
kunnen helpen bij kleinen zorg vragen). Sport verbind  

Wanneer wilt u het doel van uw aanvraag realiseren? Zaterdag 23 september  
Waar wilt u het doel van uw aanvraag realiseren? Akeleiplein en de omliggende straten, het is een 

grootschalige activiteit.  
  
Motivatie en geld 
Zijn er meer bewoners bij de aanvraag betrokken? ja 
Aantal anderen dat bij de aanvraag is betrokken: 15 a 20 personen  
Is er draagvlak gecreëerd onder de doelgroep? ja 
Hoe is er draagvlak gecreëerd? Facebookpagina (Akeleiplein)  

Veel bewoners gesproken we verwachten zeker meer dan 
100 mensen  
Sos kringloop ondersteund ook 
Daarnaast gaan we nog draagvlak extra krijgen via de 
buurtkiep 

  
Bedrag en specificatie 
Welk bedrag vraagt u aan? 3223 
Specificatie van de verwachte kosten en/of inkomsten 1: stormbaan 1000 

2: zweeper 375 
3:spijkerbroekhangen 125 
4: Letterpakspel 60 
5: stokhangen 125  
6: funslag volwassenen 25 
7: broekdelen 30 
8: touwtrekken 20 
9: skilopen 25 
10: digitale tijdwaarneming 70 
11: springkussen kinderen 175 
2030  
 
Koffiezet apparaat 24,14 
koffiekannen 13:32 
Waterkoker 16,64  
thee kannen 13.32 
theekisten 2x 32,92 
 
220 broodjes hamkaas/ sla 440 



 
Dixie 2 personen 250 
stoelen/banken 10x 127,4 
partytenten 4x 266,20 
 
Totaal alles 3223 
 
Mensen betalen zelf voor de BBQ  
 
We krijgen korting op de verhuurspullen (normaal is dit veel 
duurder)  

Datum en tijd verzending: 05-07-2017 12:34  
 


