
 

 

 

 
Dit document geldt alleen als voorbeeld. Je kan alleen een aanvraag doen via: 

www.mijn.oranjefonds.nl. Wij zullen dit voorbeelddocument zo goed mogelijk 
up-to-date proberen te houden. 
 

1. Hoe heet het project? 

2. Wij gaan reuring in de buurt organiseren door …. (Geef een korte samenvatting van 

jullie project, maximaal 1.000 tekens). 

3. Waar vindt het plaats? 

4. In welke provincie vindt het plaats? 

5. Upload hier het projectplan, inclusief doel, resultaten, activiteitenplan, planning en 

budget (Er is een format beschikbaar in het formulier) 

6. Wat is de startdatum van het project? 

7. Wat is de looptijd in maanden? (Maximaal 2 cijfers) 

8. Waarom is dit in jullie buurt nodig? (Maximaal 1.000 tekens) 

9. Omschrijf kort jullie buurt. (Type wijkbewoners, kenmerken van de buurt, uitdagingen, 

aanwezige voorzieningen etc., maximaal 1.000 tekens) 

10. Jullie project richt zich op alle buurtbewoners. Zetten jullie nog in op het betrekken 

van specifieke doelgroepen? Zo ja, welke? (Meerkeuze) 

11. Hoeveel mensen nemen deel aan het project? 

12. Wat willen jullie bereiken bij de doelgroep(en)? (Meerkeuze) 

13. Wat willen jullie met dit project bereiken in de buurt? (Meerkeuze) 

14. Hoeveel vrijwilligers zitten er in de organisatie (kerngroep) van het event? 

15. Hoeveel éénmalige vrijwilligers betrekken jullie in totaal bij het project? (Eenmalige 

vrijwilligers zijn één keer actief) 

16. Wat zijn de taken van de vrijwilligers? (Maximaal 1.000 tekens) 

17. Hoe gaan jullie vrijwilligers in de buurt werven? (Maximaal 1.000 tekens) 

18. Hoe ziet de uitvoering van het project eruit? (Omschrijf de aanpak en maak hierbij 

onderscheid tussen voorbereiding en uitvoering, maximaal 1.000 tekens) 

19. Waarom hebben jullie voor deze aanpak gekozen? (Maximaal 1.000 tekens) 

20. Hoe betrekken jullie de buurt(bewoners) bij dit plan? Via welke kanalen maak je ze 

enthousiast? (Maximaal 1.000 tekens) 

21. Hoe gaan jullie nieuwe ontmoetingen tussen buurtbewoners stimuleren? Welke 

specifieke activiteiten tijdens het event worden in dit kader opgezet? (Maximaal 1.000 

tekens) 
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22. Het zichtbaar maken van nieuwe ontmoetingen tussen buurtbewoners is een belangrijk 

onderdeel van de tender. Hoe maken jullie nieuwe ontmoetingen tussen 

buurtbewoners zichtbaar? (Meerkeuze) 

23. Met welke organisaties en/of buurtinitiatieven werken jullie samen? (minimaal 2) Hoe 

ziet deze samenwerking eruit? Wie doet wat? (Maximaal 1.000 tekens) 

24. Wat zijn de totale kosten van het project? 

25. Welk bedrag vragen jullie aan .. (max 15.000 euro, max 50% van totale begroting) 

26. Upload hier de ingevulde begroting (Er is een format beschikbaar in het formulier) 

27. Hoeveel betaalde krachten zijn er bij jullie project betrokken? 

28. Hoe monitoren en evalueren jullie de resultaten? Betrek hierbij de voorbereiding 

uitvoering en eventuele vervolgactiviteiten met samenwerkingspartners. (Maximaal 

1.000 tekens) 

29. Hebben jullie al een idee over de voortzetting van het project na afloop van de 

projectperiode? Omschrijf hoe de voortgang eruit ziet en hoe gaan jullie dat 

bekostigen. (Maximaal 1.000 tekens) 

30. Is er naast financiële steun ook behoefte aan andere ondersteuning van het Oranje 

Fonds? (Meerkeuze) 

31. In oktober 2022 organiseren wij voor deelnemers aan de tender een kennisdag. Welke 

kennis en/of vaardigheden zou je daar willen opdoen? (Maximaal 255 tekens) 

32. Hebben jullie nog tops en tips over dit aanvraagformulier waar wij van kunnen leren? 

(Maximaal 1.000 tekens) 

33. Geef hier de namen en contactgegevens van in ieder geval twee 

samenwerkingspartners. 

34. We vragen om bestanden te uploaden van: 

• Statuten 

• Meest recent uittreksel Kamer van Koophandel 

• Meest recente jaarrekening of een overzicht van inkomsten en uitgaven 

• Begroting van uw organisatie van dit jaar 

• Balans 

• Meest recente jaarverslag 

• Promotiemateriaal 

 


