
Aanvraag wijk-, buurt- en dorpsbudget MVO 
23.000543 
Ingelogd met Digid: Ja

Vanuit welke situatie vraagt u deze subsidie aan? Namens een organisatie
Voorletter(s) P.
Achternaam Versteeg
Straatnaam                                                                     van Rijckevorsel van Kessellaan 

Postcode 5212EE
Woonplaats 's-Hertogenbosch
E-mailadres pieterversteeg@live.nl 
Telefoonnummer 0617762027

 

 
Organisatiegegevens
Inschrijvingsnummer bij Kamer van Koophandel 41085941
Naam organisatie Stichting                                             de Hobbel 

 

 

 

 
Wijk
U doet deze aanvraag voor de wijk of het dorp: Muntel/Vliert/Orthenpoort
Onderwerp van uw aanvraag: Vervangen/vernieuwen speelgoed van de speluitleen
Voor wie is de aanvraag bedoeld? De doelgroep van de speelgoeduitleen zijn kinderen

uit de wijken Muntel/Vliert/Orthenpoort in de leeftijd
van 4 tot 12 jaar. 
Boven de 12 jaar wordt er af en toe nog wel een
voetbal uitgeleend, maar het meeste speelgoed is
leuk voor de basisschoolleeftijd. Ook kinderen uit
andere wijken zijn uiteraard welkom, maar hier ligt
niet onze focus.

Ik wil het volgende met mijn aanvraag bereiken: De Hobbel neemt een belangrijke plek in binnen de
wijk en stimuleert spelenderwijs het contact tussen
alle diverse inwoners van de Muntel. Om deze rol te
kunnen blijven vervullen is het belangrijk dat we een
leuk/ veilig en divers assortiment speelgoed kunnen
aanbieden dat aansluit bij de wensen van de
kinderen.

 



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

In de maanden December/ Januari en Februari willen
we het speelgoed uitzoeken en de juiste prijs
onderhandelen zodat het beschikbaar is voor de
kinderen wanneer het voorjaar aanbreekt.

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

Op het Taxandiaplein in de Muntel

 

 
Motivatie en geld
Doet u deze aanvraag met meer bewoners samen? Ja
Aantal anderen dat bij de aanvraag is betrokken: Vanuit de Hobbel 15 personen, vanuit de kinderen

hebben we er 765 in ons bestand
Is er draagvlak gecreëerd onder de doelgroep? Ja
Hoe is er draagvlak gecreëerd? De Hobbel is bekend bij de kinderen en de ouders in

de buurt. Kinderen/ ouders en vrijwilligers geven
regelmatig aan welk speelgoed er kapot/versleten of
ouderwets is. Ook via de facebookgroep of de
website kan input worden gegeven.

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

Door het jaar heen verwelkomen we rond de 500
unieke bezoekers, dit zijn de kinderen niet de
ouders/opa's/oma's etc.

 

 
Bedrag en specificatie
Welk bedrag vraagt u aan? 2500
Specificatie van de verwachte kosten en/of inkomsten Het uitzoeken/ onderhandelen en ophalen van het

speelgoed gebeurt door onze vrijwilligers. Het bedrag
gevraagde bedrag is alleen bedoeld voor de aanschaf
van het speelgoed.

Bijlage(n): De hobbel speelgoed.pdf
Heeft u het formulier naar waarheid ingevuld? Ja, naar waarheid ingevuld
 

Datum en tijd verzending: 23-12-2022 om 15:23 uur
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