Criteria & voorwaarden Reuring in de buurt
•

Het project is voor én door bewoners, waarbij de focus echt ligt op het stimuleren
van ontmoeting en het (opnieuw) kennismaken met elkaar.

•

In het project werken minimaal 3 organisaties of initiatieven uit de buurt samen.
Bewoners zijn nadrukkelijk betrokken bij opzet en uitvoering. Het proces dat nodig is
om te komen tot het event is net zo waardevol als het event zelf. Inzet is om het
event startsein te laten zijn van meer samenwerking om de sociale samenhang te
versterken.

•

Onder een event verstaan wij een grootschalige activiteit, of meerdere kleinere
activiteiten, die in een kort tijdsbestek in een buurt plaatsvindt. Denk hierbij aan een
wijkfestival met activiteiten op meerdere locaties, of een theaterproductie op locatie
voor en door buurtbewoners. Er kan uiteraard wel een langere periode van
voorbereiding aan vooraf gaan.

•

Het event is toegankelijk voor alle buurtbewoners en is niet gericht op specifieke
doelgroepen.

•

Binnen elk project wordt aandacht besteed aan het zichtbaar maken van mooie
ontmoetingen tussen buurtbewoners die niet vanzelfsprekend met elkaar in contact
komen. Bijvoorbeeld door verschillen in leeftijd, migratie-achtergrond, beperkingen
of leefstijl.

•

Het moet gaan om nieuwe projecten, dus niet om een jaarlijkse wijkdag zoals die al
jaren plaatsvindt – tenzij er sprake is van een overtuigend vernieuwende opzet.

•

Het Oranje Fonds draagt maximaal 50% van de kosten bij, met een maximum van
€15.000. In totaal is er €600.000 beschikbaar, op = op.

•

Wij dragen nooit bij in kosten die ten tijde van het indienen van de aanvraag al zijn
gemaakt.

•

Projecten gaan uiterlijk 1 november 2022 van start en zijn uiterlijk 1 oktober 2023
afgerond.

•

Aanvragen kunnen worden ingediend door stichtingen en verenigingen. Voor
informele bewonersinitiatieven is het mogelijk om via een penvoerder een aanvraag
in te dienen. Privépersonen, commerciële bedrijven, fondsen en overheden
kunnen geen aanvraag bij het Oranje Fonds indienen.

•

Events waarbij de kosten vooral gericht zijn op het inhuren van DJ’s en muzikanten,
zoals een concert of dansfeest, komen niet voor een bijdrage in aanmerking.

