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Aanvraagformulier Wijkbudget 
Stroinkslanden

Onze website bezoeken?
Klik op de afbeelding hier onder.  

Algemene gegevens aanvrager:

Omschrijving en toelichting van het Project: 

1. Wat is uw idee?

2. Welke bijdrage levert uw idee aan de verbetering van de

leefbaarheid/veiligheid/sociale binding in uw buurt?

(dd-mm-yyyy)

Na het invullen van de aanvraag
kunt u op de laatste pagina 
kiezen om de aanvraag:

• direct te verzenden
• op uw apparaat op te slaan
• af te drukken via uw printer

Naam / voorletter(s):

Adres / huisnummer: 

Postc. / Woonpl. / wijk: 

Telefoon:

Email:

Datum:

http://www.stroinkslanden.nl/
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3. Wie ondersteunen uw idee (draagvlak) en hoe gaat u
betrokkenen op de hoogte stellen van uw idee?

4. Wat gaat u zelf doen?

5. Wanneer gaat de activiteit plaatsvinden?

6. Hoeveel deelnemers verwacht u?

7. Begroting van de totale kosten? Wat verwacht u aan inkomsten?Bijvoorbeeld: een
financiële bijdrage van deelnemers, andere partijen die meebetalen of sponsor zijn.
Op de volgende pagina (pagina 3) kunt u uw begroting weergeven. Graag de
begroting zo volledig mogelijk invullen.

Begroting totale kosten: € 

Wanneer de aanvraag betrekking heeft op fysieke uitvoeringen in de straat, buurt of wijk 
dan dient draagvlak te worden aangetoond door : fysiek een lijst met handtekeningen 
aan te bieden aan de werkgroep, van alle om en aanwonenden waarvoor de uitvoering 
van toepassing is.

Aantal bijlagen:



Inkomsten: Bedrag: Uitgaven: Bedrag:

Totale inkomsten : Totale uitgaven :

Begroting Aanvraag

Aanvraag:

Invullen van de Begroting Wijkbudget.

Onder de rubriek "Inkomsten" vermeld u de verschillende inkomsten die u verwacht binnen te 
krijgen. 
Wat verwacht u aan inkomsten?
Bijvoorbeeld: een financiële bijdrage van deelnemers, andere partijen die meebetalen of sponsor 
zijn.
In de kolom "Bedrag" vult u bijv. 50 in. Onderaan de kolom zullen de bedragen bij elkaar worden 
opgeteld.

Onder de rubriek "Uitgaven" vermeld u de verschillende uitgaven met het bedrag om uw idee te 
realiseren.
In de kolom "Bedrag" vult u bijv. 150 in. Onderaan de kolom zullen de bedragen bij elkaar 
worden opgeteld.

Naast de tekst "Aanvraag" zullen de "Inkomsten" op de "Uitgaven" in mindering worden
gebracht, waardoor duidelijk wordt welk bedrag u nodig heeft om het idee te financieren en 
daarmee wordt het bedrag wat u wilt aanvragen zichtbaar. 
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Wat wilt u met dit deze aanvraag doen?:
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