
 

 

Vragen aanmeldformulier programma Sterke 
Buurtverbinders 
Dit document geldt alleen als voorbeeld. Je kan alleen een aanmelding doen voor deelname 

aan programma Sterke Buurtverbinders via: https://mijn.oranjefonds.nl/s/login/.  

 

1 Hoe heet het project? 

2 Wat gaan jullie doen? (Geef een korte omschrijving van het project) 

3 Waar vindt het plaats? 

4 In welke provincie vindt het plaats? 

5 Upload een projectplan 

6 

Betreft het een: 

- Ontwikkelen van een nieuw project met een nieuwe aanpak 

- Doorontwikkeling van een bestaand project 

- Voortzetting van een project op dezelfde manier 

7 Wat is de startdatum van het project? (default ingevuld op 1 september 2023) 

8 Wat is de looptijd in maanden? (default ingevuld op 24 maanden) 

9 

Waarom gaan jullie dit project doen? (Omschrijf welk maatschappelijk probleem of 

behoefte de aanleiding is voor dit project. Geef ook een analyse van de buurt/wijk) 

10 

In welke mate zijn er nu al actieve bewoners in de buurt die de rol van 'buurtverbinder' 

op zich nemen? 

11 Hoeveel buurtverbinders betrekken jullie in het eerste projectjaar? 

12 Hoeveel buurtverbinders betrekken jullie in het tweede projectjaar? 

13 Hoe gaan jullie de werving van buurtverbinders aanpakken? 

14 Op welke wijze zijn de buurtverbinders betrokken bij het project? (meerkeuze) 

15 

Kan je verder toelichten op welke manier de buurtverbinders betrokken zijn bij het 

project? 

16 Hoeveel betaalde krachten zijn betrokken bij jullie project? 

17 Wat willen jullie bereiken bij de buurtverbinders? 

18 En wat willen jullie bereiken in de buurt zelf? 

19 

Onderdeel van de aanpak is de training voor en ondersteuning van buurtverbinders. 

Hoe geven jullie dit vorm? (Voor de training kan ook een andere partij worden 

ingeschakeld) 

20 Waarom hebben jullie voor deze aanpak gekozen? 

21 

Een ander onderdeel van de aanpak is het ontwikkelen en borgen van een 

gemeenschapsgerichte werkwijze van uw organisatie. Geef aan hoe u dit gaat doen. 

22 Wat zijn de totale kosten van het eerste projectjaar? 

23 Wat zijn de totale kosten van het tweede projectjaar? 

24 Welk bedrag vragen jullie aan bij het Oranje Fonds voor het eerste projectjaar? 

25 Welk bedrag vragen jullie aan voor het tweede projectjaar? 

26 Upload een projectbegroting 

27 

Werken jullie binnen het project samen met andere organisaties? Zo ja welke? Hoe ziet 

de samenwerking er momenteel uit? Welke organisaties en initiatieven willen jullie 

graag nog bij de aanpak betrekken?  Is er al sprake van enige samenwerking met 

buurtverbinders? 

https://mijn.oranjefonds.nl/s/login/


 

 

28 Hoe gaan jullie het project monitoren en evalueren? 

29 

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

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

bekostigen. 

30 Naam referent 1 + contactinfo (verplicht) 

31 Naam referent 2 + contactinfo (verplicht) 

32 Naam referent 3 (niet verplicht) 

 

 

Naast een projectplan en een projectbegroting, ontvangen wij graag de volgende documenten 

– mits deze nog niet bij ons bekend zijn:  

• Statuten 

• Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel 

• Meest recente jaarrekening of een overzicht van inkomsten en uitgaven 

• Begroting van uw organisatie van dit jaar 

• Meer recente jaarverslag  

• Promotiemateriaal 

• Url voor online video  

 


