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Burendag voor buurtorganisaties
Buurtorganisaties hebben de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld op Burendag. Overal
in het land hielden buurtorganisaties Open Huis en zijn er leuke en duurzame activiteiten uitgevoerd in buurten en wijken van Nederland. U kunt als buurtorganisatie ook in 2013 weer een
aanvraag indienen voor een Burendagactiviteit. U kunt tot maximaal € 500 ontvangen om voor
en met uw buurt iets aan te pakken op Burendag.
Geld aanvragen: wat kan wel en wat niet.
Het Oranje Fonds heeft voor Burendag een aangepaste aanvraagprocedure. Sneller en makkelijker. Om voor een Burendag toekenning in aanmerking te komen, moet uw aanvraag aan alle
voorwaarden voldoen.
WEL







U bent een officiële stichting of vereniging, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Uw Burendag activiteit vindt plaats op 20, 21 of 22 september 2013.
U organiseert een activiteit in de buurt, met de buurt en voor de buurt.
Uw Burendag activiteit bestaat uit meer dan ‘gezellig samenzijn’. Het is echt de bedoeling dat u met de buurt iets opknapt of uitvoert voor de buurt.
U kunt maximaal € 500 krijgen.
Het Oranje Fonds geeft geld voor materiaalkosten (zoals verf, hout, struiken) of voor
goederen die lang in de buurt gebruikt kunnen worden, zoals bijvoorbeeld een bank,
een speeltoestel of een partytent.

NIET
 Organisaties met een winstoogmerk en Verenigingen van Eigenaren komen niet in
aanmerking.
 Bijdragen voor eten en drinken en ook niet voor de aanschaf van aanverwante artikelen, zoals barbecues en servies / bestek. Mocht u een barbecue, stoelen, tafels etc. willen huren voor uw Burendag activiteit, dan kan dit wel.
 Ditzelfde geldt ook voor gereedschap (bijvoorbeeld een hogedrukspuit om een speeltuin
mee op te knappen). Als u gereedschap huurt, willen we daar graag een bijdrage aan
leveren. Voor de aanschaf van gereedschap kunnen we geen vergoeding geven.
 Honoraria voor artiesten, zoals dj’s en clowns.
 Aanschaf van verkeersmaatjes.
 Uitnodigingen, bedankjes, promotiemateriaal en prijsjes.
Geld aanvragen: administratie.
- Om als organisatie een aanvraag te doen, moet uw organisatie een eigen bankrekeningnummer hebben en ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.
- Stuurt u dit volledige ingevulde formulier per post naar het Oranje Fonds, Postbus 8555,
3503 RN in Utrecht. Uw formulier moet op 2 september bij ons binnen zijn.
- Het Oranje Fonds probeert u binnen drie weken te laten weten of we besloten hebben u
een bijdrage te geven of niet en zo ja, hoe hoog het bedrag is. Wees er snel bij, op = op!
De financiële procedure
- Het kan zijn dat niet het gehele bedrag, maar slechts een deel ervan wordt toegekend. Een
toelichting vindt u dan in de bevestigingsbrief.
- Áls we besluiten uw Burendagactiviteit financieel te steunen, ontvangt u rond de 1e week
van september het door ons toegekende bedrag..
- Na afloop ontvangt u per e-mail een evaluatieformulier, wij stellen het erg op prijs als u dit
invult.

Stuur dit formulier, voorzien van handtekening, naar: Oranje Fonds - Postbus 8555 –
Utrecht. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

3503 RN
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1. Deze aanvraag wordt ingediend door:
Statutaire naam organisatie:
Naam contactpersoon:
Functie contactpersoon:
Geslacht:

Man

vrouw

Adres:
Postcode & plaats:
Gemeente:
Provincie:
Overdag bereikbaar op tel.nr.:
E-mail contactpersoon:
Kamer van Koophandel nummer:
Rekeningnummer organisatie:
Naam rekeninghouder:
Heeft u een Oranje Fonds relatienummer? Nee / Ja, namelijk:
Organisatietype (stichting, b.v., vereniging, etc..):
Aantal (betaalde) medewerkers:
Aantal vrijwilligers:
Doelgroepen: (meerdere keuzes mogelijk):
kinderen

jongeren

ouderen

verstandelijk beperkt

lichamelijk beperkt

psychiatrisch beperkt

vrouwen

mannen

minderheden

(ex)gedetineerden

overig, namelijk:

Werkterrein: (meerdere keuzes mogelijk):
zorg

sport/cultuur/recreatie

maatschappelijk/welzijn

onderwijs

natuur/milieu

overig, namelijk:

2. Wat gaat u precies doen tijdens Burendag? Waaruit bestaat uw activiteit? Waarom gaat u
juist deze activiteit uitvoeren?

3.

Omschrijf uw Burendag activiteit in 1 zin:

Stuur dit formulier, voorzien van handtekening, naar: Oranje Fonds - Postbus 8555 –
Utrecht. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

3503 RN
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De Burendag activiteit vindt plaats op: 20 / 21 / 22 september
De Burendag activiteit vindt plaats van [
] uur tot [
] uur.
Adres en postcode Burendag activiteit: …………………………………………………………………… [
4.

][ ]

Hoeveel buren helpen er actief mee met de organisatie? …… buren
En voor hoeveel buurtbewoners is de activiteit bedoeld? …… buren

5. Waaraan wilt u het geld van het Oranje Fonds besteden? Graag nauwkeurig omschrijven.
Wat:
€

TOTAAL
6. Hierbij verklaart ondergetekende dat het geld dat wij ontvangen van het Oranje Fonds besteden aan hetgeen bij punt 5 vermeld staat en dat wij actief deelnemen aan Burendag.
Naam: ……………………………………………………………. Datum: …………………………………
Niet invullen:
OK:

Fiat:

€:

Let op: Alles ingevuld? Maak ook een
kopie voor uw eigen administratie.

Opmerkingen:

Projectnummer:

Stuur dit formulier, voorzien van handtekening, naar: Oranje Fonds - Postbus 8555 –
Utrecht. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

3503 RN

