
Uw gegevens 
Organisatie/vereniging Telefoonnummer

Contactpersoon Woonplaats

Straatnaam + huisnummer E-mailadres

Postcode

De kosten

1.    Omschrijf uw idee, project of initiatief.  
 
Wat gaat u organiseren, doen, bouwen of maken?  
 
Wanneer u een projectplan heeft, wilt u deze dan als 
bijlage meesturen? 

2.  Om welke plaats, wijk of buurt gaat het?

3.    Wie hebben baat bij dit idee, project of initiatief?  
Voor wie is het?

4.    Zijn er huurders van Woonservice betrokken bij de 
voorbereiding en uitvoering?                             Ja/nee

5.  Wanneer vindt het plaats?

6.   Wat zijn de totale kosten?  
Voeg een financiële onderbouwing toe als bijlage.  
Een voorbeeld hiervan vindt u op onze website.

7.  Welke financiële bijdrage vraagt u van Woonservice? 

8.  Hoe betaalt u de overige kosten van het project? 

Datum: 

Naam: 

 

Aanvraagformulier

*Door ondertekening van deze aanvraag, ga ik er mee akkoord dat Woonservice, indien de aanvraag wordt toegekend, 
deze aanvraag mag gebruiken voor PR-doeleinden.

Handtekening*:

Speeltuinvereniging 

De speeltuin in onze straat is verouderd. Aangezien er alleen al bij ons in de straat 20 
gezinnen met jonge kinderen wonen, gaan wij deze speeltuin opknappen. Wat 
gaan we doen: 
- begroeiing snoeien en voor een deel verwijderen
- nieuw gras zaaien 
- de schommel en glijbaan opknappen [schilderen, nieuwe treden bij de glijbaan]. 
- plaatsen van nieuwe speeltoestellen. 

Straatnaam X 

De 20 gezinnen met jonge kinderen bij ons in de straat. Daarnaast kunnen kinderen 
uit de straten in de buurt er ook gebruik van maken. In totaal rekenen we op 50 
gezinnen met jonge kinderen. 

De speeltuin gaan we in het voorjaar van 2017 opknappen. 

De totale kosten van het project zijn € 25.000,-. De financiële onderbouwing vindt u in 
de bijlage. 

Wij zouden van Woonservice graag € 3.500,- ontvangen om onze begroting rond te 
maken. Zodat wij in het voorjaar van 2017 van start kunnen. 

Wij hebben als vereniging geld ingezameld, daar zijn we al een tijdje mee bezig. 
De gemeente gaat een bijdrage doen en we hebben van andere organisaties 
ook een financiele toezegging ontvangen.

15 oktober 2016 


